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

21 DE DESEMBRE  DE 2016 

 

La Garriga, vint-i-u de desembre 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 
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Ordre del dia: 

 

1. Aprovació  de l’acta  núm. 91 corresponent  al ple ordinari de 23 de novembre de  2016  

2. Despatx d’ofici  

3. Aprovació del calendari de sessions plenàries per a  l’exercici 2017  

4. Aprovació de l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques i del Consorci Català pel Desenvolupament  Local. 

5. Aprovació de l’expedient del pressupost municipal general corresponent a l’exercici 2017 i 

la plantilla de personal 

6. Aprovació expedient de baixa de drets reconeguts d’exercicis tancats 

7. Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 

8. Aprovació expedient de modificació de crèdit, modalitat crèdit extraordinari 

9. Donar compte de la Informe d’Intervenció distribució relativa a l’aprovació distribució 

superàvit liquidació 2015 

10. Informes de l’alcaldia  

11. Mocions 

12. Precs i Preguntes 
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Prèvia de la Sra. alcaldessa: 

 Molt bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a la sessió plenària d’aquest mes de 

desembre i benvingut també l’hivern que ha començat avui. 

 

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. 91, corresponents al ple ordinari de 23 de novembre 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: 

Bon vespre. Res a dir de l’acta i si, és el primer dia de l’hivern.  

 

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

 Bon  vespre a tots i totes. No tenim res a dir .   

 

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

 Bona nit a tothom. Res a dir .    

 

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

Bona nit. Res a dir .   

 

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

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

la corporació, aprova l’acta  núm. 91, corresponents al ple ordinari de 23 de novembre de  2016. 

 

 

2. Despatx d’Ofici 
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Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels següents Decrets, Resolucions de l’Alcaldia i 

acords de la Junta de Govern Local 

 

RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:  

 

Núm. Àrea Regidoria Decret Data Extracte Resolució 

1 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  31/8/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació de 
despeses menors de 
caràcter periòdic i repetitiu 
corresponents al dia 31 
d’agost de 2016 per un 
import total de 265.591,10 
euros. 

2 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  30/9/16 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
relació de despeses menors 
de caràcter periòdic i 
repetitiu corresponents al 
dia 30 de setembre de 
2016 per un import total 
de 343.185,94 euros. 

3 Identitat Cultura Per 

delegació 

19/10/16 Cedir l’ús del teatre de la 
Garriga a l’ONG Mans 
Unides  per poder celebrar 
un concert solidari amb el 
cor Carlit Gospel “buscant 
l’essència” a benefici del 
projecte de millora de la 
situació socioeconòmica 
de 400 dones descastades  
i tribals del poblat de  
Wadali (India) el dia 27 de 
novembre de 2016. 

4 Identitat Cultura  26/10/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
factura nº 3181-02 de data 
26 d’octubre de 2016 d’un 
import de 856 euros i 
179,76 euros d’IVA, 
essent un total de 
1.035,76,€ IVA inclòs, 
sota el concepte carro amb 
36 alçadors multicolor per 
a nens, a l’empresa 
Figueras International 
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Seating, S.L 

5 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  7/11/16 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2016.36, 
mitjançant transferències 
de crèdit entre aplicacions 
de despesa del pressupost 
vigent 

6 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  7/11/16 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2016.36 per 
import de 1.248,70 euros 
amb finançament amb 
càrrec a minoracions 
d’aplicacions 
pressupostàries. 

7 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 7/11/16 Aprovar l’increment fins a 
1.000€ bruts mensuals del 
sou del personal contractat 
dins el Pla d’ocupació 
Municipal, que a 
l’actualitat tenen contracte 
vigent, amb efectes  
retroactius des del 1/7/16. 

8 Identitat Ensenyament Per 

delegació 

8/11/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, a 
l’Entitat Coral Ariadna de 
la Garriga, el dissabte 12 
de novembre, en horari de 
16:00 a 20:00 h. i el 
diumenge 13 de novembre 
de 2016, en horari de 9:30 
a 13:30 h., per portar a 
terme l’activitat de 
celebrar un assaig 
extraordinari de la Coral. 

9 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  8/11/16 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdit del 
pressupost vigent, núm. 
2016.37 mitjançant 
generació de crèdit 
finançat amb majors 
compromís d’ingrés de 
l’Agència de Residus de 
Catalunya corresponents a 
dues subvencions 
atorgades, per un import 
total de 27.065,44 euros. 



 

6 
p.o. 21/12/2016 

10 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  8/11/16 Aprovar l’expedient de 
modificació de crèdit 
número 2016.37 
mitjançant la generació de 
crèdit finançat amb majors 
i/o nous ingressos no 
tributaris, del pressupost 
vigent per un import de 
20.000,00 euros i disposar 
que es tramiti d'acord amb 
les bases d’execució del 
pressupost 

11 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 9/11/16 Completar les retribucions 
al 100% dels treballadors 
relacionats al decret que 
van causar incapacitat 
transitòria i així ho han 
demanat, durant els mesos 
de maig, juny, juliol i 
agost. 

12 Serveis a les 
persones 

Acció social   9/11/16 Pagament a justificar de 
l’àrea d’acció social per 
import de 16,25€ per a fer 
front al cost del transport 
d’autobús  fins a 
Granollers (a les 
dependències del CSMA), 
per a la persona que figura 
a l’expedient 2647/2016 
de serveis socials. 

13 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  11/11/16 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2016.38, 
mitjançant transferències 
de crèdit entre aplicacions 
de despesa del pressupost 
vigent. 

14 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  11/11/16 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2016.38 per 
import de 7.456,00 euros 
amb finançament amb 
càrrec a minoracions 
d’aplicacions 
pressupostàries. 

15 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 11/11/16 Avocar puntualment 
aquesta competència  i 
autoritzar la inscripció de 
la senyora VGS Tècnica 
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auxiliar de joventut  al 
curs “Seguretat i 
autoprotecció en 
esdeveniments i actes 
extraordinaris”, els dies 
14, 15, 21 i 22 de 
novembre en horari de 16 
a 20h de manera 
presencial a la seu del 
COEIC - Via Laietana, 37 
2n. Autoritzar la despesa 
de 565 € del cost d’aquest 
curs. 

16 Identitat Ensenyament Per 

delegació 

14/11/16 Autoritzar la cessió de l’ús 
de la sala d’actes de 
l’Escola Municipal 
d’Educació a l’entitat Cau 
Mossèn Jaume Oliveras el 
dimarts 15 de novembre 
de 2016, de 20 a 21 h, per 
a fer-hi una reunió de 
pares. 

17 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació  14/11/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
modificació del error 
material detectat en la 
resolució d’alcaldia de 
data 1 de juliol de 2016 d’ 
adjudicació del contracte 
de subministrament 
mitjançant lloguer i 
instal· lació de les llums de 
Nadal,  en referència al 
desglossament de les 
anualitats. 

18 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació  14/11/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar 
l’expedient de modificació 
del contracte de serveis 
d’impremta de 
l’Ajuntament de la 
Garriga, per successió del 
contractista, essent la nova 
contractista la Sra. CBS,  
com a propietària única de 
l’empresa l’Esborrany  i 
segons consta acreditat en 
contracte privat de traspàs 
de negoci i liquidació de 
societat civil particular. 
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19 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  15/11/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
restar assabentats de 
l’ocupació de la via 
pública per part d’El 
Desierto de Nevada SL pel 
rodatge d’una escena d’un 
espot de la marca de 
vehicles Ford al tram del 
carrer Guinardó davant el 
número 33, el dia 11 de 
novembre del 2016, de 
08h a 13h, ocupant un 
espai de 80 m2 i aprovar la 
liquidació corresponent 
per import de 628,80€. 

20 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  15/11/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
restar assabentats de 
l’ocupació de via pública 
per part de la Sra. ESA els 
dies 10 i 11 de novembre 
del 2016 per instal· lar una 
parada de venda de 
castanyes torrades a la 
plaça de Can Dachs, i així 
mateix concedir llicència 
d’ocupació de la via 
pública a l’esmentada Sra. 
i pel mateix concepte els 
dissabtes 17, 18, 24 i 25 de 
novembre del 2016 i 
aprovar la liquidació 
corresponent per import de 
28,68€. 

21 Identitat Ensenyament  15/11/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria del mes de 
novembre de 2016 (quota 
mensual de novembre i 
menjador d’octubre) de 
l’Escola Bressol 
Municipal Les Caliues, de 
123 valors i d’import 
17.140,09 €. 

22 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Comerç Per 

delegació 

15/11/16 Autoritzar al Sr. ABR, 
perruquer, que organitzi 
una activitat benèfica 
contra el càncer de 
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pròstata i de còlon 
anomenada Movember, el 
dissabte 19 de novembre 
del 2016, de les 10h a les 
20h, a la plaça de Can 
Dachs, consistent en 
afaitar els ciutadans, 
excepte el bigoti, a canvi 
d’un donatiu, instal·lar una 
barra de bar en la que tots 
els beneficis vagin per a la 
causa, i amenitzant 
l’activitat amb actuacions 
de grups musicals locals. 

23 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 15/11/16 Avocar puntualment 
aquesta competència  i 
aprovar el repartiment i 
distribució del Fons Social 
exercici 2015, realitzat pel 
Comitè Unitari de 
Personal, d’acord amb la 
relació que s’adjunta a 
l’expedient. 

24 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 15/11/16 Avocar puntualment 
aquesta competència  i 
liquidar l’import brut als 
treballadors que es 
detallen al decret amb 
motiu de la finalització del 
contracte laboral que van 
formalitzar amb aquest 
Ajuntament. 

25 Identitat Ensenyament  Per 

delegació 

16/11/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, a la 
Residència Llar Nostra 
Sra. del Pilar, Germanes 
Hospitalàries de la Sta. 
Creu, el diumenge 18 de 
desembre de 2016, en 
horari de 10:30 a 12:30 h., 
per celebrar la presentació 
del llibre “De la Memòria 
a la Taula”, realitzat per 
un grup de residents. 

26 Serveis a les 
persones 

Esports  16/11/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la convocatòria 
mitjançant el procediment 
de concurrència 
competitiva, per a 
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l’atorgament de 
subvencions amb l’objecte 
de fomentar 
projectes/activitats 
d’interès públic o social 
que tinguin com a objectiu 
la promoció d’activitats 
poliesportives dins els 
centres escolars en horari 
no lectiu per a l’exercici 
2016, en el marc de les 
Bases Reguladores 
aprovades pel Ple de data 
22 de juliol de 2009 i 
modificades per última 
vegada al Ple del 28 de 
setembre de 2016. 

27 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  16/11/16 Iniciar l’expedient d’ordre 
d’execució al propietari de 
la finca situada a la 
Carretera de l’Ametlla 15 
de la Garriga, pel 
compliment de l’obligació 
de mantenir els terrenys, 
les construccions i les 
instal· lacions en 
condicions de seguretat, 
salubritat i ornament, en 
relació a diverses de les 
peces grises d’aplacat 
situades a la façana que 
s’han desprès i han caigut 
a la via pública o bé han 
estat retirades per 
l’empresa que efectuava la 
poda dels arbres arrel pel 
perill que suposaven. 

28 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Comerç  17/11/16 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, Festa 
de la Llum. 

29 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Comerç Per 

delegació 

17/11/16 Autoritzar a l’Associació 
de Veïns i Comerciants del 
Barri de Dalt, la celebració 
de la activitat “Fira de 
Nadal” a la zona del carrer 
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Negociant del municipi el 
proper diumenge 18 de 
desembre de 2016, en la 
franja horària de 10:00h a 
20:00h. 

30 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Comerç Per 

delegació 

17/11/16 Autoritzar a l’Agrupació 
de Serveis i Comerciants 
de la Garriga, ASIC, la 
celebració de la activitat 
“Fira de Nadal” a la plaça 
de Can Dachs del municipi 
el proper diumenge 3 de 
desembre de 2016 en la 
franja horària de 07:00h a 
21:00h. 

31 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Comerç Per 

delegació 

17/11/16 Autoritzar a l’Associació 
de Veïns i Comerciants del 
Barri de Dalt, la celebració 
de la activitat “Tallers de 
Nadal” a la zona del carrer 
Negociant del municipi els 
propers dies 19-26 de 
novembre i 10 de 
desembre de 2016, en la 
franja horària de 16:30h a 
20:00h 

32 Alcaldia Secretaria  18/11/16 Convocar la pròxima 
sessió ordinària del Ple a la 
Sala de Plens el dia 23 de 
novembre de 2016  a les 
19 h.  

33 Alcaldia Secretaria  21/11/16 Atorgar delegació especial 
a favor de la Regidora 
d’aquest Ajuntament Sra. 
Montserrat Llobet Llonch, 
d’atribució de 
competència per celebrar 
el matrimoni en forma 
civil, essent encàrrec 
específic per aquell que 
s’ha previst contraure el 
dia 21 de novembre de 
2016, en aquesta població, 
a les 12,00 hores. 

34 Alcaldia Secretaria  21/11/16 Admetre a tràmit la 
sol·licitud presentada per 
JTR, en representació 
pròpia, i iniciar expedient 
per determinar la 
responsabilitat o no de 
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l'Ajuntament i si aquest té 
l'obligació d'indemnitzar al 
sol·licitant com a 
conseqüència dels danys i 
perjudicis patits en el seu 
vehicle a conseqüència 
d’uns animals a la C17. 

35 Identitat Cultura Per 

delegació 

22/11/16 Aprovar  l’activitat de la 
Biblioteca de la Garriga 
programada pel dia 14 de 
desembre  a les 20h 
consistent en la xerrada 
“Projecte solidari al 
Nepal” a càrrec del Sr. JH.  

36 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Comerç  22/11/16 Avocar puntualment la 
competència i autoritzar la 
celebració de les activitats 
esmentades a la part 
expositiva del decret 
(Festa de la Llum, Parc de 
Nadal. Mercat, Cap d’any 
infantil, etc. ) amb motiu 
de les festes de Nadal i 
aprovar les despeses 
corresponents  a les 
activitats detallades. 

37 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  22/11/16 Avocar puntualment la 
competència sobre la 
gestió econòmica delegada 
a la Junta de Govern Local 
per Resolució d’Alcaldia 
de data 16 de juny de 2016 
i concedir a Serveis i 
Promocions Catara, SL, 
l’ajornament de pagament 
del deute tributari de 
l’impost de construccions, 
instal· lacions i obres i taxa 
de la llicència urbanística 
d’obra major per un 
import principal de 
123.222,67€. 

38 Identitat Cultura  22/11/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar el contracte 
artístic amb l’empresa 
Unicoop Cultural, SCCL – 
Teatre de l’Aurora, per dur 
a terme 3 sessions de 
l’espectacle El Comte 
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Arnau, dins el programa 
d’Activitats Culturals a les 
Escoles, curs 2016/17 i 
autoritzar la despesa 
corresponent per import de 
4.356,00€. 

39 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 22/11/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró 
municipal d’habitants de 
les persones relacionades 
al de decret (estrangers 
comunitaris) en haver 
transcorregut el termini 
reglamentari sense que 
s’hagi realitzat la 
corresponent confirmació 
de residència en el Padró 
d’Habitants.  

40 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  23/11/16 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2016.39, 
mitjançant transferències 
de crèdit entre aplicacions 
de despesa del pressupost 
vigent 

41 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  23/11/16 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2016.39 per 
import de 7.383,93 euros 
amb finançament amb 
càrrec a minoracions 
d’aplicacions 
pressupostàries. 

42 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  23/11/16 Avocar puntualment la 
competència i concedir a 
Serveis i Promocions 
Catara, SL, l’ajornament 
de pagament del deute 
tributari de la liquidació 
número 2016/00008648 de 
l’ICIO i taxa de la 
llicència urbanística 
d’obra menor per un 
import principal de 
3.338,38€. Acceptar com a 
garantia la valoració del 
sòl situat al carrer 
Negociant,27-29 aportat 
amb un import de taxació 
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de  268.951,15€. 

43 Alcaldia Secretaria  23/11/16 Delegar en el representant 
de l’Ajuntament de 
Granollers, Sr. Josep 
Mayoral i Antigas, el vot 
de l’Ajuntament de La 
Garriga en les reunions  
del Ple del Consorci 
Teledigital Granollers, al 
Consell d’Administració 
de Vallès Oriental 
Televisió SLU i a la Junta 
General de Vallès Oriental 
Televisió SLU convocades 
pel dia 24 de novembre de 
2016 a les 18 hores. 

44 Identitat Joventut  23/11/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
realització del taller de 
tions de Nadal  el dia 3 de 
desembre de 2016 a la 
Plaça Santa Isabel de 
10.30 a 13.30 i de 15.30 a 
17’30h. Aprovar les 
despeses econòmiques per 
un import de 500€. 

45 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  23/11/16 Incoar expedient per a la 
imposició de multes 
coercitives, fins al 
compliment de l'ordenant 
en l'ordre d'execució núm. 
07/2016 de data 
28/09/2016, amb una 
periodicitat de 15 dies  i 
per una quantia, cada 
vegada de 300 euros. 

46 Alcaldia Secretaria  23/11/16 Admetre a tràmit la 
reclamació presentada per 
RPE, en representació 
pròpia, per a determinar la 
responsabilitat o no de 
l’Ajuntament i si aquest té 
l’obligació d’indemnitzar 
la sol·licitant com a 
conseqüència dels danys i 
perjudicis patits en els 
vidres de la façana de casa 
seva, a causa del correfoc 
de la Festa Major de 2016. 
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47 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  24/11/16 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
relació de despeses de 
personal corresponents al 
mes de novembre per un 
import total de 410.912,76 
euros. 

48 Alcaldia Secretaria  24/11/16 Declarar que l’Ajuntament 
de la Garriga no és 
l’organisme competent per 
tramitar la reclamació de 
responsabilitat patrimonial 
interposada pel Sr. JTR 
pels danys soferts en el seu 
vehicle, a conseqüència 
d’uns animals, quan 
circulava per la carretera 
C17 en el seu pas per la 
Garriga, atès que aquesta 
carretera no és de 
titularitat municipal. 

49 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  24/11/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la memòria 
valorada corresponent a 
les obres d’execució 
d’instal·lacions bàsiques 
per una nau industrial a la 
Avinguda Mil·lenari, 60 
de la Garriga per a ser 
destinada a magatzem de 
la brigada municipal per 
un import de 15.461,92 €  
(21% IVA inclòs) 

50 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

24/11/16 Autoritzar el tancament 
del tram del carrer Can 
Xic Corder a l’alçada del 
número 2, el dissabte 26 
de novembre del 2016, de 
les 17h a les 19h, per tal 
de celebrar la inauguració 
de la Llibreria Strogoff 

51 Identitat Ensenyament  24/11/16 Pagament a justificar de 
l’àrea d’ensenyament per 
import de 250 €,  per fer 
front a les despeses 
derivades del 
funcionament de l’Escola 
Municipal de Música.  
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52 Identitat Ensenyament  25/11/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
sol·licitar al Departament 
d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya 
la subvenció de 41.537,00 
€, per finançar la 
realització d’un PFI 
d’auxiliar en treballs de 
fusteria i d’instal· lació de 
mobles, per al curs 
2016/17. 

53 Identitat Cultura Per 

delegació 

25/11/16 Cedir l’ús de l’equipament 
municipal de Can Luna, en 
concret l’espai de 
magatzem de les entitats, 
del dia 28 de novembre de 
2016 fins el 15 de gener de 
2017, així com 8 taulons i 
cavallets de fusta i el 
permís per portar a la 
deixalleria municipal 
joguines i material que 
durant la campanya s’hagi 
de llençar, al  grup Il· lusió. 

54 Alcaldia Secretaria  25/11/16 Abonar a la Sra. CPL amb 
motiu del seu pas a cobrar 
directament de l’INSS la 
incapacitat temporal fins 
que es resolgui, l’import 
brut de 4.937,40€ euros 
corresponent a la part 
meritada de paga de 
desembre i a les vacances 
no gaudides del 2015 i 
2016. 

55 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  25/11/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
Aprovar el Pla de 
Seguretat i Salut presentat 
per l’empresa Tort, S.A. 
per a l’ execució de l’ obra 
“Execució d’instal·lacions 
bàsiques per una nau 
industrial” a l’Avinguda 
Mil·lenari de Calalunya, 
60 de la Garriga per a ser 
destinada a magatzem de 
la brigada municipal. 

56 Alcaldia Serveis Per 28/11/16 Concedir a la senyora 
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interns/RH delegació IMM, Professora EMAD 
(grup A2), el següents 
permisos i vacances: 
Vacances   2 de desembre 
de 2016 fins al 5 de gener 
de 2017 (22 dies 
laborals).Compactació de 
lactància del 9 de gener de 
2017 fins al 3 de febrer de 
2017 (20 dies laborals), 
ambdós inclosos. 

57 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 

delegació 

28/11/16 Concedir a la senyora 
CAB, Educadora Social 
(grup A2), el següent 
permís: Compactació de 
lactància del 23 de març 
de 2016 fins al 22 d’abril 
de 2016 (20 dies laborals), 
ambdós inclosos. 

58 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  29/11/16 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2016.40, 
mitjançant transferències 
de crèdit entre aplicacions 
de despesa del pressupost 
vigent. 

59 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  29/11/16 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2016.40 per 
import de 3.122,02 euros 
amb finançament amb 
càrrec a minoracions 
d’aplicacions 
pressupostàries 

60 Territori i 
Sostenibilitat 

Territori  29/11/16 Pagament a justificar de 
l’àrea de territori per 
import de 180,00 €, per a 
fer front a les despeses de 
la inspecció tècnica oficial 
(ITV) de tres vehicles 
municipals. 

61 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  30/11/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
autoritzar a la Fundació 
Oncovallès per posar una 
tauleta i quatre cadires el 
dia 17 de desembre de 
2016, al matí de 9:30h a 
13:30h per portar a terme 
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la col·lecta de Nadal. 

62 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 

delegació 

30/11/16 Autoritzar l’assistència del 
personal municipal als 
curos de formació detallats 
al decret i aprovar les 
despeses corresponents de 
locomoció. 

63 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  1/12/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar 
l’inici de l’expedient de 
contractació de les obres 
d´adequació d´una nau per 
seu de bombers, primera 
fase i autoritzar la despesa 
de 82.644,63 euros i 
17.355,37 euros d’IVA  

64 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  1/12/16 Iniciar el procediment  per 
declarar que l’edificació 
existent a la parcel·la de la 
Ctra. de Vic 4 d’aquest 
municipi es troba en 
situació de disconformitat 
amb el planejament 
aplicable, per infracció del 
següent paràmetre:  
separació a carrer, és de 
1,35 m., mesurat sobre 
plànol cadastral, enlloc de 
6 m, per la qual cosa  es 
troba en situació de 
volumetria disconforme i  
li són d’aplicació les 
determinacions 
contingudes a l’art. 108.4 
del TRLU.  

65 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  1/12/16 Iniciar el procediment  per 
declarar que l’edificació 
existent a la parcel·la de la 
Ctra. de Vic 12 d’aquest 
municipi es troba en 
situació de disconformitat 
amb el planejament 
aplicable, per infracció del 
següent paràmetre:  
separació a carrer de 
l’edificació principal, és 
de 5,70m.  enlloc de 6 m, i 
la fondària edificable, és 
de 16,85m. en comptes de 
15m, tot mesurat sobre 
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plànol cadastral, per la 
qual cosa  es troba en 
situació de volumetria 
disconforme i  li són 
d’aplicació les 
determinacions 
contingudes a l’art. 108.4 
del TRLU.   

66 Serveis a les 
persones 

Acció social  2/12/16 Avocar puntualment la 
competència delegada i 
aprovar la relació 
cobratòria dels mesos de 
setembre, octubre i 
novembre de 2016 del 
Servei de Teleassistència 
domiciliària, per un import 
de 864,82 € 
Teleassistència. 

67 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  2/12/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
concedir llicència 
d’ocupació de la via 
pública a Lamalanga 
Produccions Audiovisuals 
SL pel rodatge d’una 
escena d’un espot de la 
marca de vehicles Nissan 
al tram del carrer 
Guinardó davant el 
número 33, el dia 7 de 
desembre del 2016, de 08h 
a 10h, ocupant un espai de 
20x4 m (80 m2) i per 
l’estacionament dels 
vehicles de producció al 
carrer del Bosc, de les 08h 
a les 22h, ocupant un espai 
de 30x2m (60 m2) i 
aprovar la liquidació 
corresponent per import de 
51,60€. 

68 Alcaldia Secretaria  5/12/16 Admetre a tràmit la 
sol·licitud presentada per 
MCBE en representació 
d’Assessoria Congost, 
SCP i iniciar expedient per 
determinar la 
responsabilitat o no de 
l'Ajuntament i si aquest té 
l'obligació d'indemnitzar 
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als sol· licitants com a 
conseqüència dels danys i 
perjudicis patits en els 
vidres del despatx a 
conseqüència del correfoc 
de la Festa Major 2016. 

69 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  5/12/16 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2016.42, 
mitjançant transferències 
de crèdit entre aplicacions 
de despesa del pressupost 
vigent 

70 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  5/12/16 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2016.42 per 
import de 8.854,75 euros 
amb finançament amb 
càrrec a minoracions 
d’aplicacions 
pressupostàries. 

71 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  5/12/16 Incoar expedient per a 
l'adopció de mesures de 
restauració de la realitat 
física alterada en relació a 
la finca situada al carrer 
Doma, 29 per  la 
instal· lació de material no 
opac de la part superior de 
la tanca que separa la 
terrassa de l’edifici veí (el 
que fa cantonada amb el 
carrer Consell) que 
incompleix l’article 207.3 
de les NNUU del PGO. La 
tanca hauria de ser calada i 
per la nova llargada de la 
terrassa que haurà de ser 
legalitzada.  

72 Serveis a les 
persones 

Esports  7/12/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria corresponent al 
mes de desembre de 2016 
de l’activitat de karate, de 
93 valors i d’un import de 
2.320,85€  i la relació 
cobratòria corresponent al 
mes de desembre de 2016 
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de l’activitat de gimnàstica 
d’adults, de 16 valors i 
d’un import de 256,00€. 

73 Identitat Cultura Per 

delegació 

7/12/16 Cedir l’ús del Teatre de la 
Garriga a l’entitat Fem 
Pastorets de la Garriga els 
dies indicats a la part 
enunciativa, d’acord amb 
la instància de data 21 de 
desembre de 2016 . 

74 Identitat Ensenyament  7/12/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria del mes de 
desembre de 2016 (quota 
mensual de desembre i 
menjador de novembre) de 
l’Escola Bressol 
Municipal Les Caliues, de 
122 valors i d’import 
17.417,13 €. 

75 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació  7/12/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
modificació del contracte 
d’obres de rehabilitació de 
la coberta de Can Luna de 
la Garriga per un import 
de 4.873,84 euros i 
1.023,51 euros d’IVA 
essent el total 5.897,35 
euros 

76 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 7/12/16 Autoritzar la modificació 
d’horari del senyor PEGR, 
conserge de l’Àrea 
d’Ensenyament per tal de 
cobrir les necessitats del 
servei a partir del dia 6 
d’octubre de 2016, amb el 
detall següent: EMM: de 
dilluns a divendres de 
16.30 a 21.15 hores. ASP: 
dimarts i dijous, de 9 a 
13.30 hores i dimecres de 
9 a 13.45 hores 

77 Identitat Ensenyament  7/12/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria dels rebuts 
corresponents al mes de 
desembre del curs 2016/17 
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de l’Escola Municipal de 
Música “Josep Aymerich”, 
de 359 valors, per un 
import de 20.085,50 euros 
i 410,20 euros, 
corresponent al concepte 
pressupostari “EMM 
Monogràfics mensuals”. 

78 Alcaldia Secretaria  9/12/16 Estimar la reclamació 
presentada pel Sr. JCV, 
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 façana de casa 
seva que dóna a la plaça 
M. Mercè Marçal, a causa 
del fregament dels arbres 
ubicats a la plaça, 
produint-se per tant els 
elements necessaris perquè 
entri en funcionament 
l’institut de la 
responsabilitat patrimonial 
de l’administració, i 
donar-se, en conseqüència, 
els requisits exigits per 
això per l’article 139 de la 
LRJPAC. Informar a la 
Intervenció municipal als 
efectes de procedir al 
pagament de la quantitat 
de 786,50 euros, en 
concepte de danys soferts 
pel reclamant. 

79 Identitat Ensenyament  12/12/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria del mes de 
desembre de 2016 de 
l’EMAD, de 230 valors i 
import 8.730,78 € 

80 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 12/12/16 Aprovar la baixa d’ofici 
del padró municipal 
d’habitants, de les 
persones relacionades al 
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decret (6), per inscripció 
indeguda al donar-se 
compliment a tots els 
requisits establerts a 
l’apartat 5.2.4.1 de la 
Resolució de 16 de març 
de 2015, de la 
Subsecretària, pel qual es 
publica la Resolució de 30 
de gener de 2015, de la 
Presidència de l’Institut 
Nacional d’Estadística i de 
la Direcció General de 
Coordinació de 
Competències amb les 
Comunitats Autònomes i 
les Entitats Locals, sobres 
instruccions tècniques als 
Ajuntaments sobre gestió 
del padró municipal (BOE 
núm. 71 de 24 de març de 
2015). 

81 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 12/12/16 Aprovar la baixa d’ofici 
del padró municipal 
d’habitants, de les 
persones relacionades al 
decret (3), per inscripció 
indeguda al donar-se 
compliment a tots els 
requisits establerts a 
l’apartat 5.2.4.1 de la 
Resolució de 16 de març 
de 2015, de la 
Subsecretària, pel qual es 
publica la Resolució de 30 
de gener de 2015, de la 
Presidència de l’Institut 
Nacional d’Estadística i de 
la Direcció General de 
Coordinació de 
Competències amb les 
Comunitats Autònomes i 
les Entitats Locals, sobres 
instruccions tècniques als 
Ajuntaments sobre gestió 
del padró municipal (BOE 
núm. 71 de 24 de març de 
2015). 

82 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  12/12/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 



 

24 
p.o. 21/12/2016 

restar assabentats de 
l’ocupació de via pública 
per part de la Sra. DBM el 
dissabte 10 de desembre 
del 2016 per instal· lar una 
parada informativa sobre 
el producte comercial 
Tupperware al carrer 
Centre, a l’alçada de la 
plaça de Can Dachs i així 
mateix concedir llicència 
d’ocupació de la via 
pública a l’esmentada Sra. 
i pel mateix concepte, els 
dissabtes 17, 24 i 31 de 
desembre del 2016. 
Aprovar la liquidació 
corresponent a nom de la 
sol·licitant per la taxa 
d’ocupació de terrenys 
d’ús públic, ordenança 
T01, i import 38,24 €. 

83 Serveis a les 
persones 

Esports  13/12/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria corresponent al 
trimestre de setembre a 
desembre de l’activitat de 
ioga, de 44 valors i d’un 
import de 1.325,00€. 

 Seguretat 
Ciutadana 

Seguretat 
Ciutadana 

  Resum d’infraccions de 
trànsit del  9 de novembre 
al 7 de desembre  de 2016.  

 
Acords Junta Govern Local 
 
J.G.L. de  21/11/16 No hi ha assumptes per donar compte al Ple . 

J.G.L. de  5/12/16 No hi ha assumptes per donar compte al Ple . 

 

INTERVENCIONS 

INTERVENCIONS 

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

Tenim dubtes sobre els números 37 i 42.Imaginem que s’ajorna el pagament perquè és 

sobre el carrer Negociant i entenem que és fa per això.  

Sobre el 43 volem saber si és una delegació puntual o sempre és així.  
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El 45 per saber de quina infracció es tracta. 

Sobre 64 i 65 saber qui va fer el seguiment del certificat de finalització d’obres. 

El 75 per saber a què es deguda aquesta modificació del contracte d’obres de 

rehabilitació de Can Luna.  

 

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

 Nosaltres volem aclariments sobre el 37 i el 42 igual que ha dit la Sra. Dachs.  

Afegiríem el 64 i 65  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Que també els ha dit la Sra. Dachs. 

 

Segueix el Sr. Guillén: 

Si, però és diferent, perquè això no és obra nova i volem saber quin és el motiu pel qual 

s’ha detectat aquesta diferència de volumetria, si és per una revisió cadastral o per què. 

En fi que ens ho expliquessin. 

 

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

 Nosaltres no afegirem cap punt. 

 

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

A part del que ja s’han dit, teníem l’11 i el 27. Aquest darrer em sorprèn perquè és 

l’empresa de poda la que retira peces d’una façana. Ens sorprèn una mica. També el 78.  

 

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

 Nosaltres no en tenim cap. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

L’11 fa referència a que, com sempre fem, complementem als treballadors que han 

causat baixa per malaltia i sempre que ho justifiquin degudament. Si entra dins els 

supòsits que tenim establert (es va establir per decret) es retribueix fins al 100% el 

salari. 

El número 27, és l’inici d’un expedient d’ordre d’execució  a la Carretera de l’Ametlla, 

número 15 per al compliment de l’obligació de mantenir els terrenys i les construccions 
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en condicions de seguretat i aquest és en relació a l’edifici del Triangle on hi va haver 

un despreniment.  

El número 37  té  a veure amb Negociant, 29. És la part d’un ICIO del mateix promotor 

de Negociant, 29 que el deixem en stand by perquè ha demanat un aplaçament, ara no 

recordo si és  per un parell d’anys, per tal que puguem negociar (quan sigui el moment) 

la indemnització, aquesta seria una quantitat a tenir en compte, a compensar del que se 

li hauria d’atorgar des de l’ajuntament. 

El 42 és exactament, un altre ICIO per a la mateixa empresa.  

Pel que fa al número 43 és una delegació puntual per una assistència a aquella junta 

general de VOTV a la que no vaig poder assistir i vaig delegar en l’alcalde de 

Granollers el vot de l’ajuntament de la Garriga.  

El número 45 és la imposició d’una multa coercitiva fins a que s’acompleixi l’ordre 

d’execució que es va dur a terme el 28 de setembre, en una quantia de 300 €. És sobre 

un habitatge del carrer de Can Xic Corder i la infracció és que els sostres de l’habitatge 

s’han de reparar, s’ha de reparar també el garatge i s’ha de posar l’habitatge en les 

condicions que pertocarien per tenir  condició d’habitatge perquè en aquests moments 

no les hi té.  

Els números 64 i 65 son temes que s’han detectat mitjançant la revisió del cadastre. Ja 

saben que hi van haver aquelles inspeccions de cadastre, que es van notificar i que s’han 

trobar volumetries disconformes, algunes d’elles no es poden regularitzar i per tant 

pertoca endreçar.  

El número 75 . S’ha de modificar l’import de contractació de les obres de rehabilitació 

de la coberta de Can Luna perquè hi ha hagut un increment del preu (s’ha d’incrementar 

amb aquests 4.873€ més de cost que ha tingut  la reparació de la teulada). S’ha de 

modificar, per tant, el contracte que s’havia adjudicat per una quantia i que ara  s’ha 

d’incrementar perquè a midar que han anat avançant les obres han aparegut aquestes 

necessitats que han requerit d’aquesta despesa addicional. No és que sigui un preu 

contradictori per la mateixa feina que s’havia contractat sinó que al fer-les s’han 

detectat altres necessitats i s’ha hagut d’ampliar el contracte.  

Sobre el número 78 dir que és l’estimació d’una reclamació, d’una indemnització per 

responsabilitat patrimonial, en relació a uns fets que es van produir a la façana d’una 

casa a causa d’un fregament dels arbres ubicats a la plaça on està. Els fets s’han produït, 

es consideren els elements necessaris perquè entri en funcionament l’institut de 

responsabilitat patrimonial de l’Administració. Per tant s’admet la reclamació i estem 
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parlant de fer un pagament, d’indemnitzar , amb 786,50€ en concepte dels danys soferts 

en aquest cas, pel reclamant.  

 

El Ple de l’Ajuntament resta assabentat 

 

3. Aprovació del calendari de sessions plenàries per l’exercici 2017. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria  

 

ANTECEDENTS : 

 

Vist que el Ple de l’Ajuntament en la sessió extraordinària d’organització i funcionament 

celebrada el dia 29 de juny de 2015, va acordar que el Ple aprovaria el calendari de sessions 

plenàries que regiria durant cada exercici. 

 

Vist que per motius organitzatius, es creu convenient  fixar les dates de celebració de les 

sessions ordinàries del Ple per l’exercici 2017. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

Atès allò que disposen els articles 46.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 

del Règim Local, i article 78.1 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic 

dels Ens Locals (R.D. 2568/1986). 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Fixar el calendari de sessions plenàries de l’exercici 2017  en els dies, hora i lloc 

següent: 

 

• Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament. 

• Hora: 19 hores 
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• Dies: 25 de gener  

  22 de febrer 

  29 de març 

  26 d’abril   

  31 de maig 

  28 de juny  

  26 de juliol 

  27 de setembre 

  25 d’octubre  

  22 de novembre 

  20 de desembre  

 

Segon. Determinar que en cas de no poder celebrar justificadament la sessió en les dates 

indicades, es celebrarà el següent (o anterior si s’escau) dimecres del mes corresponent, previs 

els tràmits corresponents. 

 

Tercer. Comunicar aquest acord a tots els regidors, per al seu coneixement i efectes. 

 

Quart. Publicar aquest acord al tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Aquesta és la proposta que fem. 

 

Intervé la Sra. Clara Dachs  

 No tenim res a dir, estem d’acord.  

 

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

 Estem d’acord. 

 

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: 
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Votarem a favor, però aquí cabria destacar que vàrem aprovar una moció per conciliar 

els horaris i no sé si començar  a les 7 de la tarda i acabar a les 11 és molt conciliador, 

però en tot cas és un debat que potser podríem tenir  

 

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

 Res a dir. Estem d’acord.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Podem parlar-ne, dels horaris de les sessions plenàries, el que passa és que hem de 

poder garantir que tots els regidors i regidores puguin assistir i puguin compatibilitzar la 

tasca de regidor amb la seva feina. Per tant haurien de mirar que si això pot ser així  

sigui perquè tothom pugui permetre’s  venir abans. Podem parlar-ne i si s’escau 

modificarem l’horari de les sessions plenàries.  

 

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

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

la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

4. Aprovació de l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques i del Consorci Català pel Desenvolupament Local. 

  

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 

 

ANTECEDENTS 

 

I.- L’Associació Catalana de Municipis va crear el Consorci Català pel Desenvolupament Local 

(en endavant CCDL), que és un ens local, de caràcter associatiu, de naturalesa voluntària, amb 

personalitat jurídica pròpia. El CCDL per acord de la seva assemblea General de data 17 de 

novembre de 2009, va acordar la creació d’un sistema de contractació centralitzada, per tal de 

donar servei als ens locals de Catalunya, basat en el TRLCSP, on es regula l’adhesió a sistemes 

externs de contractació centralitzada d’ens locals per part d’altres entitats locals mitjançant els 

corresponents acords. 
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II.- El 16 de setembre de 2014, el comitè executiu de l’ACM, va acordar constituir una central 

de contractació, en base a Llei Reguladora de les Bases del Regim Local, en els termes 

introduïts en l’apartat 3 de la disposició Addicional 5ena per la Llei de racionalització i 

sostenibilitat de l’administració Local a la que els ens locals que ho consideressin es podrien 

adherir. 

 

III.- L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa l’obligació d’efectuar 

cap contractació a través de la central de compres, si no que es constitueix com una possibilitat 

per part de l’entitat destinatària, de poder utilitzar aquest sistema de contractació. 

 

IV.- La secretaria ha emès l’informe corresponent 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

1.- Art. 205 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel RDL 3/2011, 

de 14 de novembre (en endavant TRLCSP) que regula l’adhesió a sistemes externs de 

contractació centralitzada de CCAA o entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant 

els corresponents acords. 

 

2.- Art. 166 del TRLCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant 

la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals 

 

3.- Disposició addicional 5ena de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració 

local 

 

4.- reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM, de 14 de desembre de 

2014 

 

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

 

ACORD 
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Primer.- Aprovar l’adhesió de l’ajuntament de la Garriga al sistema d’adquisició centralitzada 

de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci Català pel Desenvolupament 

Local, per tal de poder efectuar l’adquisició de bens, subministraments i contractació de serveis 

a través de la Central de Compres en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits 

pel mateix i amb les empreses adjudicatàries. 

 

Segon.- Facultar l’Alcaldessa perquè en nom i representació d’aquesta corporació, pugi 

formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del present acord, 

permeten l’adhesió als diferents acords marc que siguin d’interès i que la central de contractació 

formalitzi.  

 

Tercer.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Com saben des de l’ACMC es va crear aquest Consorci Català pel Desenvolupament 

Local (CCDL), que és un ens de caràcter associatiu i per tant cal que ens hi puguem 

associar i adherir  de naturalesa voluntària i que té personalitat jurídica pròpia. Es tracta 

de crear un sistema de contractació centralitzada per donar servei als diferents municipis 

i així poder, per part dels ens locals, realitzar aquestes compres de manera centralitzada 

que ens permeten obtenir de vegades uns preus molt més interessants, al tractar-se d’una 

compra de gran volum. Alhora també ens permet agilitzar certs tràmits de compra 

perquè com els concursos es fan de manera centralitzada nosaltres ja no ho hem de fer. 

Senzillament al estar adherits a aquest consorci ens permet ja directament poder 

agregar-nos als concursos que es facin des del CCDL . 

De fet adherir-nos-hi no suposa cap obligació d’efectuar  cap contractació en concret. A 

través de la central de compres se t’obre aquest ventall i aquesta possibilitat, però no 

t’obliga a haver de comprar i per tant podem valora si ens interessa o no com a 

ajuntament adherir-nos o no en cada cas, en cada contractació de les que vagin sorgint. .   

 

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

 Res a dir. Estem d’acord. 
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Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

Res a dir. Tot el que sigui economia d’escala i que ens permeti estalviar diners 

benvingut sigui. 

 

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

 Estic d’acord. 

 

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

 Res a dir. Votarem a favor.  

 

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

Nosaltres estem d’acord, però volíem saber perquè no es fa, o si també es fa, amb la 

Federació de Municipis de Catalunya (FMC). 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Nosaltres som socis de la FMC, però com a central de compres.....Digui, digui Sr. 

Secretari. 

 

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

Som socis de les dues entitats però el Consorci només s’ha creat per part de l’ACM, la 

FMC no ha creat cap ens de compra centralitzada. De moment.  

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

Això és el que li anava a dir, que només l’ACM ha creat aquest consorci per poder fer 

aquest sistema de compres agregades. Si ho haguessin fet tots dos, òbviament com a 

socis que som de les dues entitats municipalistes tindríem els dos  escenaris.  

 

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

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

la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

5. Aprovació del pressupost general municipal consolidat corresponent a l’exercici 

econòmic 2017, juntament amb la plantilla de personal. 
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ÀREA FUNCIONAL: Hisenda. 

 

ANTECEDENTS  

 

Examinat el projecte de pressupost general de la Corporació per a l’any 2016, així com el de 

l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació, integrats pels estats d’ingressos i despeses, 

la memòria de l’Alcaldia-Presidència, els informes d’Intervenció, la plantilla, que comprèn tots 

els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, les bases d’execució i altra 

documentació complementària, que consta a l’expedient. 

 

Vist que l’Alcaldia-Presidència de la Corporació ha format el pressupost per a l’exercici 2017. 

 

Vistos els informes emesos per la Intervenció municipal i la Secretaria de l’Ajuntament. 

 

Vist que el Pressupost ha estat informat favorablement per la Junta de Portaveus. 

 

Vist que el Pressupost conté la documentació i annexos previstos al reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

Atès que en la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació 

vigent. 

 

Atesa que la tramitació i aprovació del pressupost s’ha fet de conformitat amb els articles 162 a 

171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i següents de 

la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

De conformitat amb el que s’estableix als articles 168 i 169 del TRLRHL i a l’article 22.1.e) de 

la llei 7/1985, reguladora de els bases del règim local, l’òrgan competent per a l’aprovació del 

pressupost és el Ple de l’Ajuntament, amb la majoria prevista a l’article 47.1 de la llei 7/1985, de 

bases del règim local. 
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La Junta de Portaveus, en la seva reunió del 15 de desembre de 2016, va examinar i debatre 

l'expedient del projecte del pressupost general municipal consolidat. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2017, que incorpora 

l’informe de la intervenció municipal relatiu al compliment dels requisits que marca la llei 

orgànica 2/2012 i l’article 15 de l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es 

desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF, 

modificat per l’article novè de l’ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, respecte a l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària, la regla de despesa i l’objectiu del deute públic, el qual resumit per 

capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren, és el següent:  

 

    Pressupost  Pressupost   Estat 

Capitols Denominació Ajuntament OAMC Ajustaments consolidació 

1 Despeses de personal 7.042.225,36 118.740,84 0,00 7.160.966,20 

2 Despeses en béns c. i serveis 6.920.847,50 57.750,00 0,00 6.978.597,50 

3 Despeses financeres 18.027,64 0,00 0,00 18.027,64 

4 Transferències corrents 1.182.982,40 1.500,00 -161.189,84 1.023.292,56 

  Operacions corrents 15.164.082,90 177.990,84 -161.189,84 15.180.883,9 

6 Inversions reals 1.820.385,90 3.700,00 0,00 1.824085,90 

7 Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Operacions de capital 1.820.385,90 3.700,00 0,00 1.824.085,9 

8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Passius financers 648.772,70 0,00 0,00 648.772,70 

  Operacions financeres 648.772,70 0,00 0,00 648.772,70 

  Total despeses 17.633.241,50 181.690,84 -161.189,84 17.653.742,50 

            

    Pressupost  Pressupost   Estat 

Capitols Denominació Ajuntament OAMC Ajustaments consolidació 

1 Impostos directes 8.180.000,00 0,00 0,00 8.180.000,00 

2 Impostos indirectes 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 

3 Taxes i altres ingressos (*) 3.139.984,00 20.500,00 0,00 3.160.484,00 

4 Transferències corrents 4.263.985,80 161.189,84 -161.189,84 4.263.985,80 

5 Ingressos patrimonials 96.139,40 0,00 0,00 96.139,40 
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  Operacions corrents 16.000.109,20 181.689,84 -161.189,84 16.020.609,20 

6 Alienació inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Transferències de capital 633.132,30 1,00 0,00 633.133,30 

  Operacions de capital 633.132,30 1,00 0,00 633.133,30 

8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Passius financers 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

  Operacions financeres 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

  Total ingressos 17.633.241,50 181.690,84 -161.189,84 17.653.742,50 

 
Segon. Aprovar la plantilla de personal municipal i de l’organisme autònom per a l’any 2017, 

que integra l’expedient i comprèn tots els llocs de treball de funcionaris i personal laboral. 

 

Tercer. Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 

 

Quart. Aprovar el pla anual de tresoreria i el pla de disposició de fons de l’exercici 2017 

 

Cinquè. Aprovar el pla estratègic de subvencions de l’exercici 2017 

 

Sisè. Aprovar la classificació orgànica - centres gestors prevista per a l’exercici 2017 en 

endavant. 

 

Setè. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona i al tauler d’anuncis i edictes de la corporació durant el termini de 

quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.  

 

Vuitè. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen 

reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al 

qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, 

reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 

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

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Breument, si m’ho permeten i prèviament a donar pas al regidor d’hisenda i en nom de 

l’equip de govern, voldria fer una introducció política a aquests pressupostos. 

Primer de tot vull agrair, en nom de l’equip de govern, a totes les formacions polítiques 
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que han participat de la confecció del pressupost fent propostes. Crec que és una bona 

notícia per al nostre municipi poder constatar que el debat polític entre els diferents 

grups és fructífer i ha aportat millores al pressupost. És a dir, hi ha propostes que s’han 

incorporat al pressupost municipal a petició d’altres formacions polítiques i per tant 

aquestes propostes han millorat el pressupost i creiem que això s’havia de dir i a més a 

més ho volíem dir.  

També vull agrair públicament a tots els veïns i veïnes del nostre municipi que ens han 

fet arribar les seves propostes i que també han ajudat en la confecció d’aquest 

pressupost per al 2016. Han estat un total de 42 propostes o reflexions entorn el 

pressupost. De vegades no han estat propostes concretes però si reflexions entorn del 

que és aquest pressupost.  

 

Hem treballat aquest pressupost basant-nos en dos objectius. Un primer objectiu de 

seguir garantint que l’ajuntament de la Garriga disposin d’unes finances equilibrades i 

sostenibles. En aquest sentit creiem que hi ha uns elements amb els que cal treballar  

com són solvència, rigor i eficiència amb la gestió de les finances municipals per tal de 

garantir aquest equilibri i sostenibilitat. Creiem que d’aquesta manera ens permet 

continuar amb la redistribució de la despesa corrent amb mesures d’eficiència.  

També volem mantenir el compromís de pagar els proveïdors a 30 dies. Això últim 

pensem és important per a totes aquelles empreses que ajuden a tirar endavant el 

municipi amb els serveis que presten. Treballar per mantenir, també una tresoreria 

estable que permeti complir amb aquests compromisos que ens hem marcat.  

La sostenibilitat dels comptes municipals és per nosaltres un fet important. Mantenir 

l’equilibri econòmic tot garantint la disponibilitat de recursos i la sostenibilitat dels 

comptes municipals a mig i llarg termini, no incrementant l’endeutament ja que tot i 

contemplar en el pressupost un préstec d’un milió d’euros, inicialment no hi ha  previst 

un increment  percentual  de l’endeutament al pressupost, seguim en un 15% 

d’endeutament aproximadament, perquè aquest 2016 hem cancel·lat dos préstecs 

anteriors i per tant el nivell d’endeutament, tot i demanar aquest  milió d’euros de crèdit  

ens quedaria equilibrat i tot això, cal recordar, sense incrementar la pressió fiscal als 

veïns i veïnes de la Garriga perquè les ordenances fiscals es varen congelar. 

 

L’equitat. Mantenir la funció redistributiva dels ingressos a través dels beneficis i 

exempcions fiscals, ajuts i facilitats de pagament  també forma part d’uns d’aquests 
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objectius de finances equilibrades i sostenibles.  

Com a segon objectiu tenim la distribució estratègica dels recursos. Com ?. Doncs en 

primer lloc cobrint les necessitats bàsiques per a les prestacions dels serveis municipals. 

Nosaltres creiem que aquesta garantia s’ha de donar i pressupostàriament s’ha de dotar 

per tal de garantir-la i en aquest sentit aquest és un dels objectius. També poder 

disposar, en la mesura del que sigui possible,  de recursos per al debat i priorització 

política dels mateixos, que òbviament com a formacions polítiques que ens pertoca, 

volem poder marcar l’accent polític en aquests pressupostos municipals. 

Pel que fa a les prioritats  polítiques, en resum podríem destacar que tenim aquest pla 

d’actuació de millora socioeconòmica que englobaria totes les àrees de promoció 

econòmica, treball, comerç, etc. 

 

La millora de la qualitat de vida urbana: neteja, transport, manteniment, seguretat , 

sanejament...el lleure i la  cultura com a factor de cohesió social, la innovació 

tecnològica, també com a eina de millora i innovació organitzativa a dins de 

l’organització mateixa també creiem és important per tal de poder millorar dia a dia. Pel 

que fa a les inversions mencionar que del total del pressupost (que  és de 17.633.000€) 

del qual en  destinem 1.820.385,90 € a inversions per aquest 2017 i que després el 

regidor Sr. Calatrava detallarà. 

Com a trets principals volem explicar que ens trobem davant d’un pressupost creixent 

que s’incrementa d’inici de 2016 a inici del 2017 un 1,2% . Això ens permet garantir 

l’atenció de les necessitats, especialment de les persones més vulnerables, i contribuir a 

crear condicions més favorables per a la reactivació econòmica i la millor ocupació al 

nostre municipi. 

Solvència, rigor i credibilitat. Volem continuar sent un municipi solvent: sense dèficit, 

sense augmentar significativament el deute i sense incrementar la pressió fiscal, amb el 

compromís de continuar pagant els proveïdors a 30 dies. Pel que fa als pressupostos, 

volem iniciar un camí de llarg recorregut, on cal millorar en molts aspectes i per això, 

més enllà de les xifres que avui els presentem, volem situar també els nostres 

compromisos per aquest 2017. De vegades són compromisos que s’han contemplat en el 

pressupost però no amb aquestes paraules i per tant ho volem explicar.  

Tenim un compromisos la transparència i el rendiment de comptes amb la ciutadania i 

òbviament amb totes les formacions polítiques. Nosaltres apostem i no és el primer any,   

per assolir un grau màxim de transparència. De fet l’any passat vàrem assolir un 100%  
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d’indicadors de transparència com a municipi. Volem assolir aquest grau màxim de 

transparència per tal de  potenciar la confiança envers la institució municipal. Crec que 

és molt important que la ciutadania vegi que hi ha obertura de portes i informació en 

aquest sentit. Per això volem donar la màxima informació sobre el procés d’aprovació 

del pressupost. Ja ho venim fent. No a partir d’avui tindrem dotada aquesta informació a 

tota la ciutadania sinó que prèviament ja hem anat fent aquest treball. Tota la informació 

relacionada amb el procés d’aprovació del pressupost municipal per al 2017 la podeu 

trobar a la Seu Electrònica municipal. També en el portal de transparència i de govern 

obert. Creiem que tot això  ens ha d’ajudar a tirar endavant això que dèiem de la 

rendició de comptes que per nosaltres és molt important.  

També fer el retorn als grups polítics, perquè això també ha estat un compromís que 

hem adquirit arrel de les negociacions d’aquests dies amb diferents formacions 

polítiques, de l’evolució trimestral del pressupost. Quan tinguem les dades del romanent 

de tresoreria de l’exercici 2016, volem fer aquest seguiment trimestral abans de fer-ho 

públic als portals oficials per tal que totes les formacions polítiques tinguin alhora que 

ho tenim l’equip de govern, aquesta informació del seguiment i l’evolució trimestral 

dels pressupostos.  

 

La priorització de l’interès general i la rendibilitat social en l’atorgament de 

subvencions , també és un dels objectius de cara a aquest 2017. Creiem que és necessari 

avançar cap a un model de subvencions i ajuts on tinguin prevalença els criteris 

d’atorgament per raons d’interès general i de rendibilitat social. Per això iniciarem un 

treball conjunt i transversal dins l’organització municipal, tant de tipus tècnic com 

també polític, per readaptar tant l’Ordenança general de subvencions com les Bases 

d'atorgament de subvencions municipals de cara a 2017 per tal de recollir aquests 

criteris que creiem són importants d’anar assolint i garantint i d’aquesta manera la total 

transparència i rigor a l’hora de l’atorgament d’aquest ajuts i subvencions  

L’equitat i la justícia social també són compromisos que volem adquirir amb aquests 

pressupostos. Cal fer un esforç en les polítiques d’equitat i justícia social incorporant 

paulatinament una major progressivitat en les bonificacions a la renda familiar. Això 

també ho hem parlat amb diferents formacions polítiques, ho hem recollit, ho volem 

incorporar i per tant avui manifestem aquest compromís públic de què això ha ser així.  

En 2017 volem fer un procés de revisió a fons de tot el sistema de bonificacions i ho 

treballarem des de la Comissió de Tarificació Social amb la participació de tots els 
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grups polítics en la definició d’aquesta equitat i d’aquesta justícia social. 

La participació i el diàleg també són un compromís que agafem i que manifestem 

públicament. Volem que el procediment d’elaboració del pressupost sigui més 

participatiu a tots els nivells i aquesta reflexió la tenim sobre la taula, i volem que ho 

sigui des de la fase més inicial del procés. Estem treballant, amb suport extern,  en el 

disseny dels mecanismes necessaris que ens han de permetre iniciar , aquest 2017,un 

procés participatiu i de debat entorn dels pressupostos per al 2018. Aquesta també és 

una despesa que tenim recollida  en el pressupost per al 2017 i alhora tenim ja garantit 

aquest suport tècnic per part de la Diputació de Barcelona d’una empresa que ens vindrà 

a fer formació a tots els regidors i regidores, també a tècnics municipals per tal de poder 

dur a terme aquest procés participatiu dels pressupostos de cara a l’elaboració del 2018. 

Tasca que calculem haurem de començar a treballar ja al mes  de març de 2017, per tant 

de manera immediata.   

Per acabar, el tema del territori i el model de poble també queda reflectit i compromesos 

amb aquests pressupostos. Dins el pla de revisió de planejament que iniciem el 2017 

s’inicien tots els tràmits que ens han de permetre pensar el nostre territori i el nostre 

model de poble per al propers anys. En el pressupost s’inclouen les partides que han de 

permetre desenvolupar aquest avanç de planejament, també la revisió del Pla especial de 

protecció del patrimoni(PEPP)  per tal d’incorporar-lo com a únic document al Pla 

General i per tant treballar aquest document de manera conjunta i també el procés 

participatiu que es derivarà per dur a terme tota aquesta revisió, no només del pla 

general, sinó del PEPP en conjunt. Aquests són els compromisos que de vegades 

explícitament i amb aquests noms no estan detallats al pressupost municipal però volem 

remarcar que el pressupost els  reflecteix   i que a més a més avui manifestem com a 

equip de govern verbalment per tal que quedi constància a l’acta del plenari dels 

pressupostos. Deixaríem aquí aquestes reflexions entorn del pressupost i cediria la 

paraula al regidor Sr. Calatrava per tal que ens faci coneixedors del pressupost. Moltes 

gràcies. 

 

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

Bona nit a tothom.  

Complementant el que deia la Sra. alcaldessa constatar  que aquest és un pressupost que 

contempla  un increment 1,19% respecte del 2016 No té un increment com el que va 

tenir l’any passat que va ser  d’un 12% respecte del 2015. No tots els anys es poden fer 
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increments tan grans, tot i això mantenim els grans eixos del pressupost alguns dels 

quals ja els ha avançat la Sra. alcaldessa: Les polítiques per a les persones, seguim 

donant els serveis bàsics a la ciutadania.  Polítiques en plans d´ocupació i noves 

estratègies. Seguim amb la congelació de la pressió fiscal com ja coneixen. Mantenim el 

compromís amb les associacionisme i entitats del poble. Mantenir l´impuls en 

inversions municipals al municipi. Seguir amb aquest rigor, aquest control de les 

finances, acompliment de lleis de morositat, període mitjà de pagament  a proveïdors 

(estem per sota dels 30 dies) i tenir uns ratis correctes d´endeutament 

Aquest increment global del pressupost que comentaven d’un 1,2%  es dona per la 

normalització de retribucions dels empleats públics  en  Capítol 1:  s’ha incrementat en 

un 5,04 %.  També en béns i serveis, Capítol II, potenciació de l’accent social dels 

pressupostos, esport, cultura, tot el que són la prestació dels serveis que com a 

ajuntament fem , no només no deixem de prestar-los sinó que moltes de les partides o 

les mantenim o les incrementem, per tant el Capítol II gairebé ens puja 365.000€  amb 

un increment de  5,57 %. 

El compromís amb les entitats del municipi es manté també en aquest pressupost amb 

un increment del Capítol 4 de 103.000 € que comporta un alça del 9,53 %. Destacar que 

mantenim un nivell d´inversions important amb un 1,8 M€ en millora d´equipaments i 

espais per la ciutadania, punt al que tornaré més endavant. 

Detallar que el total del pressupost es de 17.633.742,50 €. Un cop es va fer la 

presentació el passat 28 de novembre  d’aquest avantprojecte de pressupost , es va  

traslladat tant  als grups municipals  com a la ciutadania per que aportessin les seves 

propostes. Un cop analitzades hem vist que algunes ja estaven previstes en el 

pressupost, com ara el manteniment dels carrils bici, ajudes per l’adquisició de  llibres 

en primària i secundaria, millora de senyalització, inversions en panells informatius per 

entitats (panels de lliure expressió), i d’altres que  impliquen un increment o una 

modificació de les partides. 

 

A Benestar social la  bossa  de subvencions per IBI s´ha incrementat un 25% arribant 

fins al 15.000 €. També hem fet una redistribució dels plans d´ocupació destinant 

50.000 €  dels  325.000€ totals  per ajuts a contractació per empreses i també per 

economia social i solidaria i altres s´han incorporat en el mateix com són les inversions 

en elements per la  comunicació institucional 

Vull destacar la implicació tant de la ciutadania com dels grups municipals a l´hora de 
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presentar propostes, noves idees, etc. Crec que és molt important que es segueixi en 

aquesta línia. A partir d’aquí voldria fer referència al tema de les inversions perquè crec, 

com deia abans, que és el factor important d´aquest pressupost. El volum total 

d’inversions previstes per aquest any serà de 1.811.824€ . Nosaltres diferenciem dos 

tipologies d’inversions, una que l’anomenem “amb finançament  afectat” que vol dir 

que hi ha algú altre que ens ajuda a pagar aquestes inversions (algú altre, vol dir altres 

administracions, bàsicament PUOSC de la Generalitat, DIBA o préstecs bancaris) o 

amb “finançament municipal” en les què els diners surten o bé de recursos propis o bé 

de la capacitat que tinguem de buscar diners fora d’altres administracions. D’aquest 

1.811.824€ hi ha 1.663.132 € que és amb finançament afectat i 178.691 € que és amb 

finançament municipal això es pot fer per haver aplicat el principi de prudència que hem 

tingut aquests darrers exercicis amb un rati d´endeutament que segons les previsions per 

aquest 2017 s´estima serà d’un 15%, com he apuntat abans,  quan la llei permet fins al 

110%.  Vull dir que el control és important per seguir donant aquest servei a la 

ciutadania.  

Aquestes inversions son les següents: la  rehabilitació de Can Luna amb una inversió 

total de 650.000 €. La reurbanització del carrer Banys entre Doma i Figueral dotat amb 

350.000 € amb el qual podem habilitar com a  plataforma única un dels eixos centrals 

del municipi. El tal·lus del riu Congost a la zona de Can Noguera amb 300.000 € . 

L´expropiació del Carrer Bages que finalitza aquest any amb 62.000 €. La compensació 

pel cementiri nou amb 10.000 € i  el gestor documental per millorar la gestió interna 

municipal amb un import de 78.000 €. 

Destacar també com a millores o manteniment d´equipaments que s’implantarà un 

sistema  de radiofreqüència per la millora del  lloguer i retorn dels llibres de  la 

biblioteca amb  un cost de 23.825 €.  Un paquet per millores de les escoles 

(Tagamanent, Pinetons i Puiggraciós) d’uns  37.000 €.  L’adequació de l’equipament de 

la  Torre del Fanal amb un import de  75.000 €.  El nou parc d´aventures de Can Terrers  

a proposta del consell d´infants amb  60.000 €.  Millores d’eficiència energètica en 

equipaments municipals per import de  20.000 €.  Projecte de senyalització del municipi 

amb 36.751 €. I una partida per inversions en carril bici de 30.000 €. 

 

Com a millores de Territori està la reposició de l’enllumenat públic de la  zona de  Can 

Terrers amb un import de 25.000 €. I per últim inversions en àrees diverses com és 

destinar 3.000 € més en desfibril·ladors per ser un municipi cardio saludable, inversions 
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en TIC  en les dependències municipals per import de 35.000 €.  I una nova partida per 

habitatges d’emergència social amb 16.247 €. 

Repeteixo i torno a destacar que  el total de les inversions que portarem a terme aquest 

2017 és de 1.811.824€ i  que si tot va bé es pot veure incrementat si al  2016 generem 

romanent de tresoreria.  

Tot això pel que fa a l’ajuntament, però evidentment avui també portem a  plenari 

l’aprovació del pressupost de l’Organisme Autònom dels Mitjans de Comunicació 

(OAMC), que és de 181.690,84€ el que suposa un increment del 1,91% respecte del 

2016, bàsicament és Capítol I, que és personal adscrit a l’OAMC i Capítol II. Això ve 

finançat per la transferència que es fa des de l’ajuntament.  

Amb això acabo, ho deixo a la seva consideració, moltes gràcies. 

 

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

Nosaltres votarem en contra de l’aprovació dels pressupostos pels tres motius que 

exposaré a continuació: El primer perquè no són pressupostos participatius com s’ha 

esmentat fa un moment. Consideren que és  molt diferent "decidir", a partir d'un procés 

participatiu ferm, amb un procediment clar i un resultat vinculant, que no "fer 

aportacions", com les que ja s’han fet (també està bé que hi hagi aquest petit espai abans 

que no hi hagi res) per de les quals el seu destí és molt més incert, molt més subjectiu i 

exempt de criteris previs que permetin validar/valorar la decisió. 

Per altra banda, vam demanar de conèixer les propostes que ha fet la ciutadania durant 

aquest procés, aquestes 42 propostes que vàreu anomenar a la reunió, vàreu dir que ens 

les faríeu arribar i no ho heu fet,  o jo no ho he sabut veure. Potser vaig errada. En el 

nostre cas no les hem rebut. Ens hagué agradat tenir-les i saber quines s’han incorporat i 

quines no. És més que res per saber fins a quin punt, realment, aquests breus, petits i 

modestos mecanismes de participació que s’utilitzen s’incorporen o no. Per saber quin 

impacte tenen finalment en aquest pressupost. 

Segon, perquè no ens agrada la lògica empresarial de gestió de l’economia municipal 

que es fa en aquest ajuntament. Nosaltres entenem que la gestió municipal no pot tenir 

superàvit ni romanents milionaris. No pot ser que cada any sobrin 1.000.000 d’€. 

Pensem que aquesta lògica equival a no fer la feina. Vivim a un poble on hi ha 

mancances, hi ha moltes coses que no s’han fet mai, necessitats socials importants i 

pensem que tenir romanents mentre hi ha polítiques no cobertes no té cap sentit lògic. 

No tenim un centre cívic, ni pisos de protecció oficial, entre altres. Pensem que cal fer 
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un seguiment (com ara han promès per aquest 2017) molt més acurat de com es gasten 

les partides per tal de tancar l’any sense sobrants. A part el percentatge de deute, com ja 

s’ha dit, d’aquest 15%, que té aquest ajuntament és molt petit i ens podem permetre fer 

inversions importants pel poble. 

I finalment, per aquestes propostes que hem fet com a CUP al govern i que han sigut 11 

i que no han estat acceptades en la seva majoria. Ara exposaré com hem fet aquestes 

propostes, quines son i les respostes del govern. Com deia nosaltres hem fet  11 

propostes als pressupostos municipals, que ja han estat publicades però igualment les 

exposaré. Aquestes propostes són el resultat d’un breu formulari participatiu que vàrem 

oferir a la ciutadania demanant en què invertirien un milió d’euros ( que és un milió 

d’euros que l’ajuntament ha posat a un banc). En aquest espai de participació ciutadana 

han participat 54 persones i a part hem fet cas, evidentment al nostre programa polític 

que és l’eix vertebrador de la nostra política  municipal com a candidatura. La unió  

d’aquests dos elements són les propostes que nosaltres hem presentat a l’equip de 

govern. D’aquestes, hi ha tres que ja estaven contemplades al pressupost, per tant no 

compten, però nosaltres no n’érem conscients perquè el nom de la partida que posa al 

pressupost no s’assembla a la nostra proposta i per això no coneixíem que ja estaven 

acceptades .   

La majoria de respostes que se’ns han donat en relació a cada proposta, han anat en la 

línia de: s’estudiarà o es treballarà. Com que ja portem una certa trajectòria al Ple i 

normalment no es compleixen les propostes que es fan com per exemple el pla LGTBI, 

que no s’ha fet, els espais d’Expressió Ciutadana, que no s’han posat o  revisió del 

ROM, que encara no s’ha iniciat, entre altres… nosaltres entenem que quan es diu que 

es treballarà però no s’incorpora  realment en el projecte de pressupost per nosaltres no 

és un compromís ferm. Els conceptes  estudiar i treballar corresponen més a objectius 

que a accions concretes i calendaritzades com esperàvem que fossin. 

Dit això repassarem les 11 propostes que hem fet. Primer demanàvem fer un Pla 

Especial de Protecció del Patrimoni (PEPP). Com ja sabeu si es contemplava al 

pressupost el que passa és que no es contemplava específicament perquè, com ens ha 

respòs el govern, això està formant part de la partida d’urbanisme vinculada a la revisió 

del  Planejament Urbanístic. 

Manteniment del camí fluvial. Demanàvem  seguir recuperant el riu Congost, integrant-

lo al nucli urbà, i vetllar pel desenvolupament integral del camí, amb la creació d’espais 

de gran valor social i natural. Ens han comentat que aquesta partida està vinculada a la 
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de manteniment de la llera del riu i com per nosaltres llera del riu i camí fluvial són 

coses diferents no enteníem que anés de la mà. Ja ens han explicat que si. Perfecte. 

També demanàvem el desplegament del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES). 

Ens han dit que això està inclòs en la partida d'inversions "Millores Eficiència 

Energètica", això ho desconeixíem. Per tant aquestes tres primeres propostes ja estaven 

incloses sota altres noms, no tenen  perquè ser els nostres, evidentment, per tant cap 

problema. 

 

Demanàvem també destinar una part de la partida de promoció econòmica a promoure 

l’economia social i solidària. Aquesta proposta s’ha acceptat . Han fet una partida que jo 

diria que s’ha dotat amb 50.000€ que són ajuts a les empreses i a l’economia social i 

solidària . Nosaltres quan demanem promoure creiem que hem d’anar més enllà dels 

ajuts, perquè sinó podem caure en l’error de què si a final d’any ningú ens ha demanat 

un ajut per aquest tipus d’empreses potser que sembli que no hi ha aquesta necessitat 

però en canvi la promoció té a veure amb explicar que és l’economia social solidaria, 

dotar d’una certa formació al personal tècnic. Anar una mica més enllà de purament 

l’ajut tot i que agraïm que hi hagi una partida que porti aquest nom perquè són 

conceptes amb els que nosaltres ens sentim còmodes i formen part de la ideologia que 

defensem. 

 

El casal popular de la Garriga: la Torre del Fanal. Demanàvem augmentar la partida del 

conveni amb l’associació i ja se’ns ha dit que aquest any no s’incrementarà. Pel que fa a 

la violència masclista també demanàvem augmentar les hores de psicòloga del Servei 

d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). Se’ns ha dit que ja es considera suficient i 

equilibrada i que en tot cas si hi ha romanent del 2016 i es considera que hi ha 

necessitats que ja es tindrà en compte. Però de moment no s’augmenten les hores. 

També demanàvem fer una Relació de Llocs de Treball (RLT), que és el que demana el 

comitè d’empresa en principi. El govern ha dit que ja ho té previst però això està en 

mans del comitè, el fet que ho accepti. Igualment pensem que és important que surti en 

un pressupost, perquè seria la voluntat del govern per fer-la. 

En referència als punts de recarrega de vehicles elèctrics ens han dit que es treballarà 

amb Estabanell , però no sabem quan, com, de quina manera . Per això aquests dubtes 

ens fan que no puguem defensar-ho en positiu. 

El Pla Educatiu d’Entorn (PEE) que és aquest projecte integral per treballar amb 
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diferents agents educatius. Un projecte integral a la Garriga. També ens diuen això que 

ho exposaran   en el Consell Municipal Escolar i en el marc del debat educatiu que hem 

engegat. Bé, que es pot treballar en aquesta línia.. ho treballarem... ho exposarem... 

El Pla de Participació ciutadana integral, demanàvem de fer un pla i la resposta ha estat 

que ja es parlarà a la comissió política de participació ciutadana. Esperem que així sigui. 

Però ja tenim convocada una comissió política de participació ciutadana i no hi és a 

l’ordre del dia , només hi ha el Pla d’Igualtat i s’hagués pogut aprofitar. És en aquesta 

línia, falta concreció. 

En quant a les millores a la Biblioteca Núria Albó ens han dit que actualment no hi ha  i 

que per l’any vinent hi ha la previsió d’introduir el sistema de ràdio freqüència per 

préstec i auto préstec  i que s’està parlant amb Gerència de Biblioteques per aquest tema 

i per la distribució d’espais per tal d’optimitzar els metres quadrats existents. També 

treballem per poder obrir la biblioteca els vespres a estudiants en èpoques d’exàmens. 

Tot això són promeses i objectius a complir que desconeixem de quina manera es farà i 

amb quina calendarització específica.  

Per aquest desconeixement i aquesta manca de concreció no podem aprovar aquests 

pressupostos perquè entenem que les nostres propostes no han estat acceptades.  

Fins aquí tot l’exposat per part de la C.U.P. Gràcies.  
 

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

És evident que ens trobem davant de l’aprovació potser més important de l’any. 

L’aprovació dels pressupostos marcarà molt, un el fet que regeix tota la política 

municipal del 2017. 

Estem convençuts que hem de donar un gir a com arribem a aquesta votació. Hem 

arribat a aquesta votació donant-nos la Sra. alcaldessa una explicació breu en una 

comissió d'urbanisme on, estarem tots d’acord, no era el lloc més adequat per donar-nos 

la primera informació sobre els pressupostos. Al dia següent vam rebre un e-mail i 

l’esborrany del pressupost, inversions, capítol I i la resta de documents. 

Vam assistir a la mateixa anodina presentació de pressupostos de cada any on anem els 

de sempre però un any més vells i amb l'habitual escassa presència de la ciutadania que 

és el que realment crec jo ens hauria d'importar. 

Després, personalment vaig tenir una reunió amb la Sra. Budó, la Sra. Marrodán i el Sr. 

Calatrava on els  hi vam exposar quines eren  les nostres propostes i els nostres dubtes i 

a la setmana següent vam rebre un correu electrònic amb les respostes. 
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Aquest és el recorregut que han tingut aquests pressupostos amb l’oposició o al menys 

amb nosaltres. Estem segurs que els procediments són millorables perquè uns 

pressupostos no poden ser negociats amb l'oposició en una única reunió. Ara, que 

sembla que és intenció del Sr. Calatrava el calendaritzar en certa manera les reunions 

que tinguin a veure amb la seva regidoria seria bo, doncs, que comencem a tenir 

reunions de pressupostos, si més no,  ja al novembre de manera que arribats a aquest 

mes haguem pogut realitzar mínim 2 reunions: una  primera que sigui explicativa per 

part del govern i propositiva per part de l'oposició i una segona on rebem respostes i 

tinguem temps de transaccionar, cosa que  ni aquest any ni el passat vam poder fer. 

Dit això anem al pressupost pròpiament en si. 

Aquest pressupost recull inversions que compartim pel que fa a la seva prioritat: Can 

Luna (que esperem que aquest any sí, aquest any sí, com dèieu els culés quan no 

guanyàveu, esperem que realment la partida prevista es gasti en la seva totalitat). 

Compartim també el tema de  la reforma del carrer Banys, el tal·lus del riu Congost, les 

millores en les escoles Tagamanent i Puggraciós o les mesures d'eficiència energètica 

per citar algunes d’aquestes propostes que compartim. 

Hi ha d'altres que encara que vistes amb bons ulls com és el parc d'aventures de Can 

Terrers nosaltres no ho situaríem allà encara que respectem, com no pot ser d’una altra 

manera, la decisió del Consell d'Infants. Creiem que la zona on s'ubica obligarà a 

desplaçar-se en automòbil a les famílies que visquin allunyades de la part sud del 

municipi i a més donat que està molt apartat del poble l'emplaçament és procliu 

lamentablement al vandalisme, si ja ho hem patit aquí prop, a la Sínia, ens fa por que 

aquella zona sigui encara pitjor. Nosaltres sempre hem sostingut que la Sínia hauria de 

desenvolupar-se com el gran parc de la Garriga: per espai i per situació i que potser cal 

pensar a llarg termini en la construcció d'un pàrquing subterrani a la Sínia per aprofitar 

tota l'esplanada. És veritat que és un projecte que requereix una gran inversió, 

evidentment, però és una de les transformacions urbanístiques que la Garriga, més tard 

o més d’hora haurà d’afrontar, i per les quals nosaltres ja apostàvem a les darreres 

eleccions municipals de 2015. 

Una inversió que no compartim és la de la Torre del Fanal. Creiem que fins que Can 

Luna no estigui acabat, la prioritat i els esforços haurien d'anar a arranjar Can Luna i no 

a ampliar altres espais com la Torre del Fanal. A nosaltres ens fa una mica de por passar 

de no tenir espais socials per compartir, a que arribi un moment en que potser hem 

sobredimensionat els espais, amb Can Luna i la Torre del Fanal .  
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Pel que fa al propi pressupost desglossat per àrees tenim especial interès en les partides 

de promoció econòmica i en aquesta entelèquia que heu inventat que és la marca la 

Garriga i que volem saber cap a on ens portaran.  

De la partida de camins escolars si que és una partida que tant de bo tingués un 

contingut més enllà de desbrossar voreres. De tota manera esperem, ja ho avanço tot i 

que alguns ja ho sabeu és voluntat de Ciutadans a que a mitjans finals de febrer donar-li 

contingut amb la presentació pública del nostre projecte de camins escolars.   

Celebrem que per fi reivindicacions que portàvem en el nostre programa electoral 

aquest any 2017 i que el govern municipal se les està fent seves, es duguin a terme. Ho 

veiem bé l’any passat van ser els desfibril· ladors aquest any serà l'anàlisi ADN dels 

excrements dels gossos per evitar l'incivisme o tot el relacionat a la videoacta. Celebrem 

que les feu vostres i òbviament que nosaltres  ho recolzarem.  

En quant les nostres propostes mostrem una satisfacció continguda. Satisfacció perquè 

les 7 propostes amb matisos han estat acceptades per l'Equip de Govern. Continguda per 

aquests matisos i perquè sabem que el paper ho aguanta tot però és caminant com es fa 

camí i estarem, ho avanço ja, molt atents al fet que es compleixi el que hem estipulat. 

 

Repassarem les 7 propostes: 

Vam proposar una partida per poder fer una mena de tarifació social a les colònies de la 

gent gran. Creiem que les hem d'obrir a més pensionistes i ja vam demanar que a la 

propera reunió d'aquesta comissió, que esperem i desitgem es faci al mes de gener, sigui 

inclosa en l'ordre del dia de tal manera que quan arribin les colònies de la gent gran a 

finals de maig primers de juny ja tinguem aquesta tarifació social feta. 

També demanem que es creés una Oficina Municipal d'Habitatge aprofitant el punt de 

l'habitatge existent però dotant-lo de competències per poder crear una borsa de lloguer, 

on l'ajuntament faci d'intermediari, perquè la manca de garantia que té el propietari amb 

el llogater fa que el propietari no cedeixi el seu pis i els llogaters o no trobin pisos de 

lloguer o ho trobin a preus  realment alts. Busquem que amb aquesta bossa d’habitatge 

tinguem uns lloguers a preus més econòmics i incentivem el mercat de lloguer a la 

Garriga, que evidentment no és que estigui molt desenvolupat.   

Demanàvem el passat mes de juny a un prec que es posessin ombres en els parcs perquè 

jo com a pare i altres pares ho patim i altres que sereu pares més endavant ho patireu 

també. La veritat és que et pots torrar de calor. L'equip de govern s’ha compromés a 

posar-ne un al parc del Patufet, a estudiar el tema de la Sínia que pel tema de 
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l’helicòpter, sembla ser que no es pot posar segons quin tipus de tendal. Però fora bo no 

només subscriure-ho a aquests dos parcs  sinó que suggerim es tingui en compte 

solucions per a altres com el de la Pl. Can Caralt o el de l'avinguda Mil·lenari, que fora 

bo que també, de mica en mica, s’estudiés anar ampliant-ho. 

Agraïm la predisposició del govern municipal amb els panells informatius. Creiem que 

la informació municipal s'ha de "descentralitzar" del centre de la Garriga i és bo que des 

de qualsevol punt de la Garriga els nostres veïns tingui accés a la informació municipal i 

cultural que hi ha a la Garriga i que és molta.  

Acceptem que en lloc de construir alguna minipista poliesportiva. Creiem que la idea 

d'obrir els patis de les escoles per descongestionar la manca de pistes poliesportives per 

jugar a esports de pilota al nostre municipi. Esperem, però, que no haguem de patir cap 

tipus de contratemps a les escoles per la qual cosa fóra bo intentar delimitar l'accés 

només a les pistes. Jo aquí demanaria  al govern municipal   que això sigui consensuat 

amb els directors/es dels centres escolars i que sigui una decisió acordada i no imposada 

per l'ajuntament als directors dels centres. Crec que entre el seu saber  fer i el nostre 

s’hauria de trobar aquest punt d’acord per obrir aquests patis de les escoles, si més no 

els caps de setmanes.  

Per fi, després d’anys congelat, sembla ser que ampliarem la xarxa de carrils bici a la 

Garriga. Ampliarem des del Passeig Congost fins a l'Escola Pinetons i així tindrem units 

dos barris com són la zona de  Can Illa amb Can Noguera via carrils bici. L’Escola 

Giroi amb l’escola Pinetons.  Crec que és un primer punt de partida, ja us ho vaig 

explicar a la reunió però hem d’anar més enllà. La Garriga, creiem, hauria de tenir les 

escoles unides per una xarxa de carrils bici, incloses les que estan a la part alta del 

municipi, Tagamanent, Puiggraciós i Sant Lluís. Això s’ha d’estudiar, nosaltres estem 

predisposats a  donar-hi una volta, tres, quatre, cinc o les que faci falta. Però fora bo 

que a finals de la legislatura tinguéssim aquesta xarxa ben muntada aprofitant ara que 

hem desbloquejat la situació dels carrils bici.  

 

I finalment, de l’última proposta que per nosaltres era molt important perquè l’hem 

treballat molt, tot l’any. Jo personalment m’he involucrat molt amb partits de la resta 

d’Espanya recavant informació de com ho feien i bé no hem aconseguit arrencar-los els 

75.000 € que demanàvem pels plans d'ajudes a la contractació, son 50.000. Després 

m’he emportat la sorpresa que són 50.000 compartits amb l’economia social que 

demanava la CUP . A veure com ho acabem de vestir tot això. Però bé jo els demanava 
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començar, perquè sinó començàvem afer això no podíem prendre la mida o la 

temperatura d’aquest tema. Nosaltres creiem molt en aquest projecte fins i tot els hem 

presentat fins un esborrany de bases d'execució, que ve derivat de la feina que han fet 

altres companys meus a  la resta d'Espanya, com a punt de partida. També és sabut que 

a nosaltres, com a C's, ens oposàvem a que els Plans d’Ocupació Municipal fossin 

l'única manera de crear ocupació que se l'acudia a aquest Ajuntament, per tres motius: 

per baix sou, per la temporalitat del contracte i sobretot perquè estava circumscrit a un 

determinat tipus de feina.  

 

Amb aquesta partida de 50.000€, nosaltres creiem que es poden contractar al voltant de 

15-20 persones, amb contracte indefinit a la Garriga amb un sou superior als mil euros. 

És res, una petita mostra, perquè realment 15 persones que surtin de l’atur és un èxit, 

però és poca cosa, però si que és lluitar contra aquesta xacra que tenim a la comarca en 

un moment en que 9 de cada 10 contractes són temporals. Si bé és cert que en l'últim 

any i mig s'ha reduït l'atur a la Garriga aquest ha estat a costa de contractes temporals i 

això és el que crec que com a ajuntament estem obligat a revertir i no promocionar. 

Perquè per mi els contractes temporals  són amics de la precarietat i enemics de 

l'estabilitat que necessiten els nostres veïns. No cal dir que estem a disposició de la 

regidoria competent per treballar en tot el know-how i posar-lo marxa quan abans millor 

i poder estar atents al grau de compliment d’aquests compromisos del govern amb les 

nostres propostes, amb aquestes estarem encara més. Així que Sr. Pubill em tindrà molt 

a sobre seu aquest any 2017. 

Per anar acabant. Podem tenir tota la bona intenció del món amb aquests pressupostos 

però si els ingressos no arriben mal assumpte. Avui en dia tenim una administració que 

és la principal morosa de l'ajuntament. I això cal dir-ho, perquè aquí en aquest ple 

s'escolten i s'escoltaran moltes queixes d’aquesta mena de figura que porta banyes i cua, 

que es diu Estat espanyol i que  segons vostès sempre és el  que rep, l’ase dels cops, 

però és que l'Estat paga i paga religiosament a aquest ajuntament els ingressos vinculats, 

aquest any més de 2.850.000 € (una mica més del 15% del pressupost). No obstant això 

la Generalitat ens deu prop d'1.400.000 €. Un deute que ja porta anys que no 

aconseguim rebaixar i que no sabem quan baixarà. Tenim la sort que aquest és un 

ajuntament sanejat i que aquesta manca d’ingressos la suplim amb recursos propis. Això 

no és de justícia, quan des de la Generalitat es dediquen partides a l’eteri, a utopies, a 

muntar un Estat innecessari dins d'un altre Estat. Creiem que es pot invertit millor, 
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perquè quan es tenen 10 € cal gastar-los en el que és prioritari i no en anar al cine a 

veure pel·lícules de sèrie c. 

Atès que les discrepàncies que podem tenir amb el conjunt d'aquest pressupost són 

poques amb partides poc rellevants i donat el grau d'acceptació que, com esmentava, en 

major o menor mesura han tingut aquest any les nostres propostes per part del Govern 

Municipal creiem que és el nostre deure aprovar els comptes públics de l'ajuntament de 

cara al 2017. 

Del grau de compliment que tinguin vostès amb el que ens han acceptat ja els dic que 

marcarà la nostra relació futura tant de la resta de legislatura, com dels dos pressupostos 

que queden per aprovar d'aquí fins al final de la mateixa.  

Nosaltres som com diu la dita castellana gato escaldado, i tindrem menys paciència de 

la que han tingut  els companys del PSC aquests anys (avui m’he assabentat per la ràdio 

que el PSC s’abstindrà)  fa bé de no tenir més paciència. Nosaltres solament tenim un 

avalador de càmera i si es gasta s’ha gastat, no tindrem més paciència. Ja els hi avanço 

que a la menor mostra que vostès  se'n vagin pels nostres Cerros d'Úbeda (que són els 

Cingles d'en Bertí)  en les nostres propostes els "agafarem de l' orella" i els  portarem de 

tornada cap a la Pl. de l'Església per parlar-ne. 

 

Per últim i sobre això ha fet esment la Sra. Dachs, nosaltres no som una empresa i no 

hem de gastar tot el pressupostat. Jo quan els he escoltat a vostès dir que hem estalviat 

en el pressupost...una administració no estalvia en el pressupost. Si es compromet a 

gastar 17 milions ha de gastar els 17 milions perquè si no alguna cosa no hem gastat, 

alguna cosa no hem atès. Pot ser que els estalviem en temes com ara se m’acudeix de les 

obres del carrer Calàbria, que hem pressupostat 500 i ens costa 300 , però a vegades són 

partides que no s’acaben de consumir   

És per tot el que hem dit, votarem a favor del pressupost de 2017 i us farem un 

marcatge, no sé si a lo Sergio Ramos o a lo Piqué, però us farem un bon marcatge 

aquest any. Gràcies. 

 

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

En primer lloc fer dues prèvies. Una perquè serà l’únic punt de l’ordre del dia on més 

m’enrotllaré, us asseguro que ni a la moció m’enrotllaré. Ja li deixaré el paper al Sr. 

Guillén que ho fa molt bé això d’enrotllar-se !   

Tornem a ser un any més al ple dels pressupostos. Aquesta vegada no he volgut ni 
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mirar-me les meves intervencions perquè podria caure en un déjà vu i ser reiteratiu. 

 

Però aquesta vegada hi ha canvis, alguns positius, alguns negatius i aquests aspectes 

s’han de reconèixer. El primer canvi és el fet que l’avantprojecte de pressupostos se’ns 

ha entregat amb més temps per a poder estudiar-ho i fer propostes abans de les 

aportacions. Hem vist que el temps, però, era una mica just, i més tenint un pont 

entremig (que alguns han tingut pont!)  fet que ens ha portat a que algunes qüestions que 

els hi hem traslladat als regidors del govern, sobre consultes pel que fa al pressupost 

2016, se’ns hagin respost en un temps una mica just, tot i que sabem, per la roda de 

premsa i per les fotos, que vostès van estar treballant, ja que no creien en els dies 

festius. Això ens va portar a trigar més en el nostre compromís amb el govern municipal 

de passar les nostres propostes, durant el pont perquè tot i no fer rodes de premsa i fotos 

de postureig, nosaltres també vam treballar aquests dies. És just dir, però, que no han 

estat tots els regidors i que alguns han respost amb una molta premura i és d’agrair.  

 

Aquest extra time, ens ha portat a mirar-nos amb més “carinyo”, el pressupost 

Municipal. Un pressupost, que també comptava des dels seus inicis amb aspectes que 

creiem importants; aposta per Plans Locals d’Ocupació, per Can Luna o per la Torre del 

Fanal, traslladant en aquest últim aspecte, una de les actuacions pactades amb el nostre 

grup, al pressupost del 2015. Com no tenim res a amagar, hem de dir que nosaltres 

preferíem que les obres fossin per a fer realitat un espai de bar, que pogués dinamitzar la 

Torre del Fanal. Tot i això amb la dinamitzadora de la Torre del Fanal s’ha decidit 

ampliar la part de dalt de l’edifici.  Nosaltres no coincidim amb Ciutadans i creiem que 

això d’ampliar la Torre del Fanal i fer un espai més participatiu, més obert a la 

ciutadania d’aquell barri i fins i tot també l’actuació que es vol fer al parc de Can 

Terrers és molt més important que mirar els ADN’s de les caques de gos. 

Però aquest no era un condicionant per aquests pressupostos, perquè com a condicionant 

ja ho va ser al pressupost del 2015, que vostès van incomplir.  

 

Com deia també hem tingut sobre la taula l’aposta per Can Luna, una proposta per 

poder fer realitat aquest projecte, aspecte que nosaltres també els volíem demanar, que 

era una necessitat municipal. Però ja ho tenien recollit a l’avantprojecte de pressuposts, 

però aquest no era condicionant  perquè com a condicionat ja ho era als pressupostos del 

2016  que vostès van complir a mitges.  
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I també feia referència als Plans Locals d’Ocupació. Aspecte essencial per nosaltres i 

que vostès ho recullen al pressupost del 2016, destinant 150.000€ de pressupost propi i 

sumant els 175.000€ que atorga la Diputació de Barcelona. Però aquest no era 

condicionant, perquè com a condicionant ja ho va ser al pressupost del 2016 i al del 

2015; al del 2014 i al del 2013, quan van retallar les propostes econòmiques que fèiem 

els Socialistes i a la del 2012 quan ni tan sols ho van tenir en consideració.  

I també la reforma del centre; apostant aquesta vegada per refer la part del Carrer Banys 

des de Figueral al Carrer Domà. Però aquest no era condicionant, perquè com a 

condicionant ja ho va ser al pressupost del 2014.  

 

O millor dit, tots aquests si que són condicionants, aquests compromisos; Però ho eren 

per poder seure amb vostès per treballar el Pressupost del 2017, perquè com els hi vaig 

dir en la primera reunió i única que hem tingut de pressupostos, nosaltres tots aquests 

anys havíem acomplert la nostra paraula de votar a favor els pressupostos i vostès no 

havien acomplert la seva, de tirar endavant tots els acords que havien assolit amb el 

partit que, avui jo represento.  

 

I ho dic així, perquè també vull fer esment a les paraules de la senyora alcaldessa als 

mitjans de comunicació durant el plenari d’ordenances; els partits de la oposició havíem 

de rendir comptes amb els nostres votants, pel fet d’aixecar-nos del plenari. En això 

tenim una opinió totalment diferent; primer perquè crec que no només els partits de la 

oposició hem de donar explicacions a la ciutadania, als nostres votants; som tots els 

partits polítics els que hem de donar explicacions a tota la ciutadania. I alguns se’ls hi 

hauria de caure la cara de vergonya, perquè amb els ciutadans que van votar al PSC, han 

demostrat que cara tenen molta i vergonya poca.  

Nosaltres, els que avui representem al PSC, vam acomplir la nostra paraula sempre. 

Votant afirmativament als seus pressupostos, els que vosaltres vareu treballar sense 

convidar a l’oposició. I ho vam fer perquè crèiem que complirien també la seva. Però 

alguns compromisos van quedar en paper mullat.  

 

Pels pressupostos d’enguany, ens han escoltat, Si. Han escoltat quan demanàvem 

inversions per l’enllumenat públic a Can Tarrés i al Parc dels Pinetons. Ens han escoltat 

quan demanàvem que s’acomplís la seva paraula durant la legislatura anterior que 

parlava que durant el 2017 estaria redactat el projecte de la nova prefectura de policia. 
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Ens han escoltat quan demanem que decidim entre tots, on destinem els diners del 

romanent de tresoreria del 2016, a fer un Pla Local de Joventut o assolir un compromís 

per treballar amb la ciutadania i la oposició els pressupostos del 2018 amb temps i d’una 

forma participada. Ens han escoltat quan us hem traslladat la necessitat d’apostar per 

ajudes al lloguer social o a pagar els subministres a aquells que estan a tocar del llindar 

de la pobresa. Ens han escoltat quan hem demanat la gratuïtat dels llibres de text, més 

ajuts per material escolar o beques de transport per ajudar als i les joves de la Garriga 

que han de cursar els seus estudis en d’altres municipis. Ens han escoltat quan hem 

demanat més subvencions per entitats esportives, culturals o per l’esport escolar. Ens 

han escoltat quan demanem actuacions a l’Avinguda Onze de Setembre i al Passeig 

Fluvial. Ens han escoltat quan demanem espais esportius a Pinetons per a ampliar la 

oferta i que aquell parc sigui de trobades socials. Ens han escoltat quan els hi hem 

traslladar la necessitat que la Tarifació Social s’implanti en tots els serveis educatius del 

nostre municipi, seguint amb els Casals d’Estiu. I altres i altres propostes, en les quals, 

els hem de dir que ens han escoltat.  

 

Malauradament, només es tracta d’això. D’escoltar-nos. És cert, com sempre dic, la 

seva majoria absoluta fa que no tinguin cap tipus d’obligació i només amb  escoltar-nos 

en tinguin prou. Nosaltres no en tenim prou. Han de tornar a guanyar-se la nostra 

confiança, que han perdut incomplint molts dels acords que els hi vam traslladar tant al 

2013, com al 2014, a 2015 i al 2016, per aprovar els seus pressupostos. No en tenim 

prou amb les paraules, perquè a totes les propostes que aquests dies els hi hem 

traslladat, aquí senyors i senyores del govern municipal, aquí si que no hem trobat molts 

canvi.  

 

Si que és cert que ens heu dit que si a la millora de l’enllumenat a Can Tarrés i Pinetons 

o a l’augment de la partida de subvencions a entitats esportives o a moltes altres 

qüestions. Però també ens heu dit que no a l’augment de la partida a l’esport escolar i 

d’altres propostes. A la resta, el mateix que sempre: Tarifació Social als Casals d’Estiu, 

ho estudiaran. Inversió per actuar al Passeig Fluvial, estudiaran un possible projecte; 

que tenen en marxa; Borsa d’Habitatge Social, estudiaran un model; Beques al transport 

públic, a llibres de text, o a compra de material escolar, ho estudiaran i en parlarem a 

una comissió de polítiques socials; Gestionar el romanent positiu de tresoreria per 

decidir entre tots cap a on van aquests diners, Ho estudiaran per veure com es pot fer; 



 

54 
p.o. 21/12/2016 

Ajuts a entitats culturals, també estudiaran si son necessàries i actuaran segons les 

necessitats que es puguin anar veient. Actuació a les voreres de l’Avinguda Onze de 

Setembre està previst que s’estudiï en el projecte de supressió dels passos a nivell. 

Mirin, el nostre temps d’estudiar, ja va passar i ens van obligar a fer una immersió al 

món laboral. I al món laboral, les famílies necessiten ajuda. I és per això que no pot ser 

d’una altra forma que nosaltres, els polítics, responguem.  

 

Com ja li hem dit, els condicionants passats ens porten a aquesta situació. Hem perdut la 

confiança definitivament en aquest Equip de Govern. Se nos rompìó el amor de tanto 

usarlo, que deia la cançó. Aquests condicionants del 2013, 2014, 2015 i 2016, han de 

servir perquè vostès, com van reconèixer, analitzin el que han fet malament. Perquè 

moltes vegades, només veiem la palla a l’ull aliè i hem d’analitzar si nosaltres ho estem 

fent bé del tot, i més, quan des del nostre grup sempre hem exercit una oposició 

responsable i acabem en aquesta situació d’avui. 

 

Per explicar-ho millor, torno a fer referència per anar acabant a una altra cançó. La 

Madre de José de El Canto del Loco. La cançó explica la història d’un noi, que va un 

dia a visitar a un amic seu,  i s’acaba embolicant amb la mare perquè l’amic no hi és i 

amb això ho disculpa. Diu que entre ells s’ha agradat i que la mare del seu amis és 

bonica, que ell no hi era i que havien de matar el temps.  

 

Tornem a pressupostos. En aquella reunió de pressupostos a la que feia referència, jo, a 

la Sra. Budó, li vaig traslladar que em va fer llàstima aixecar-me del Ple d’Ordenances i 

la seva resposta, va ser molt clara; a vostè no li va fer llàstima, perquè ja s’espera de tot 

de nosaltres. Si mirés cap a tots els partits de la oposició, no només al PSC,  segurament 

sentiria la mateixa tristesa que jo. Perquè se n’adonaria que té la sort, de tenir una 

oposició constructiva, amb ganes d’aportar i que si volguessin els acords més rellevants 

de la Garriga, serien aprovats per consens, sense un vot en contra. N’estic segur d’això. 

I la tristesa és per veure com es perden oportunitats.  

Finalitzo, de nou fent referència a la cançó de El Canto del Loco. Així, tal i com va fer 

l’alcaldessa en l’anterior plenari d’Ordenances, jo també us trasllado un consell de 

forma gratuïta. No feu com l’amic de la cançó. Per defensar els vostres errors no culpeu 

a les circumstàncies del moment, perquè hi haurà un moment que les circumstàncies 

seran difícils de creure. 
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Per tot això aquesta vegada ens abstindrem. 

 

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

Intentaré ser breu. En primer lloc volem explicar  perquè el nostre grup no ha fet 

propostes als pressupostos: Vist l’èxit de les propostes que vàrem fer per les taxes 

d’impostos i vist que seguim sense compartir la forma en què el govern fa participatius 

aquests pressupostos el nostre grup va decidir no fer cap proposta. Tot i això faré un 

parell de consideracions sobre el projecte de pressupostos que ens presenta el govern.  

Del capítol I constatem que any a any la partida1 va augmentant, quasi un 42 % del 

total, també veiem que els sous dels treballadors públics comparats amb la situació 

actual del mercat laboral a l’empresa, són més alts. Això no ens sembla ni bé ni 

malament, és una realitat.  

El que si que ja no ens sembla tan bé és que tot i amb aquests sous que paguem, després 

el govern municipal per fer feines que podrien fer aquests treballadors contracti 

empreses externes. Ens sembla un disbarat, un contrasentit. Tenim treballadors 

qualificats i ben pagats, però per fer algunes de les seves tasques contractem personal 

extern…Exemple: tenim un departament d’urbanisme amb uns cost salarial bastant alt i 

resulta que per controlar l’obra del carrer Calabria contractem un treballador extern i li 

paguem 12.000€. O també tenim el procés participatiu de Can Luna contractat 

externament quan tenim una tècnica de Participació a la casa. 

Aquest ja es un motiu prou clar per no votar favorablement als pressupostos. 

Pel que fa al capítol 2 referent a la possible i provable indemnització del Carrer 

Negociants, el que ha fet l’equip de Govern es dotar 9.000€ que només corresponen a la 

franquícia de l’assegurança de Responsabilitat Civil, assegurança que sabem, només 

farà front a 90.000€ d’una indemnització que de ben segur pujarà bastant més. 

Ens podem trobar que durant l’any 2017 haguem de fer una modificació de crèdit molt 

important per no haver dotat en previsió ara una quantitat i això suposi la baixa d’altres 

aplicacions si pressupostades ara.  

Entenem que no tenim a dia d’avui certesa de quin import serà la indemnització i per tal 

de no perjudicar la regla de la despesa que marca l’Estat, es podria haver dotat una 

partida dins del capítol 5 com un Fons de Contingència. 

Pel que fa al capítol 4,  el de les inversions constatem que el govern decideix les que 

s’han de fer, normal doncs té majoria, ells doncs han decidit  una partida de 1.450.000€, 

on hi ha 650.000€ de Can Luna, amb la  que probablement estem tots d’acord, però on  
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haurem de demanar un crèdit de 500.000€ ja que 150.000€ els posa la Diputació. Aquí 

hem de recordar que en anys passats es va desviar una partida que ja teníem assignada a 

Can Luna de 150.000€ per fer la coberta de la pista nº2. 

 

El segon motiu que ens fa que votem NO als pressupostos es que de un total de 

1.800.000€ que es destinaran a inversions, el govern ens diu als grups que si volem dir 

la nostra ho podem fer amb una partida de 350.000€, es a dir un 19% del total i  inclús 

d’aquest 350.000€ que ens deixen participar  ja ens diuen quina idea tenen ells ….En fi 

aquesta és una participació descafeïnada i fins on el govern vulgui. 

No seguirem parlant dels altres capítols doncs podríem estar tota la nit i el govern té 

prou majoria per aprovar els seus pressupostos com ells vulguin, sense necessitat de 

pactar res. I tal com nosaltres ja hem expressat altres anys, el nostre grup no votarà 

favorablement a cap pressupost que no sigui fruit d’un procés real de participació 

ciutadana. Aquest és el nostre motiu principal per votar avui NO al projecte de 

pressupost que ens planteja el govern. Gràcies. 

 

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

Ja sabeu que jo sóc breu. Sempre que el nostre grup municipal ha estat a l’oposició ha 

presentat esmenes als pressupostos municipals. I quan hem estat al govern hem fet 

valdre les nostres propostes a l’equip govern.  Perquè creiem que els pressupostos són la 

qüestió principal de l’ajuntament. Què es fa amb els calers dels garriguencs i 

garriguenques és molt important i per tant s’han de dedicar a qüestions econòmiques, 

socials, ambientals, culturals... etc. d’interès públic i per el bé comú. 

Nosaltres procurem que les nostres esmenes siguin representatives de les nostres 

propostes electorals i també d’aquelles altres propostes que se’ns facin arribar des de la 

ciutadania, que estiguin en línia amb el nostre programa. 

Considerem que la informació i el canal de participació que l’equip de govern fa dels 

pressupostos és un xic positiu però insuficient. Volem que en el futur els pressupostos 

tinguin una gestió més participativa que impliqui a la ciutadania, amb informació, 

formació i publicitat. 

En quant a les nostres esmenes presentades: Aquest cop hem presentat una esmena en el 

Capítol I –el del personal municipal: Que el salari net de les persones contractades en 

els plans d’ocupació sigui de 1.000 euros. 
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Hem presentat 10 esmenes en el Capítol II –el de les despeses corrents. Com per 

exemple millora de l’accessibilitat urbana, seguretat vial, manteniment del carril bici, 

camins escolars, semaforització per a persones amb diversitat funcional, per a la 

promoció de l’educació ambiental i la mobilitat sostenible així com del consum solidari 

i responsable. També per a l’ampliació dels consells  de participació ciutadana i per 

augmentar la subvenció per a colònies escolars, llibres i materials educatius. 

Recuperació de les Beques Joan Costa i la de la memòria històrica. 

Hem presentat 3 esmenes en el capítol IV, el de les subvencions, per a crear un parc 

municipal d’habitatges de lloguer, subvenció de l’IBI per a propietats que lloguin a preu 

social. Com també subvencionar l’IBI de titulars a l’atur. Ampliar la tarifació social dels 

serveis municipals perquè arribi a més gent. 

Vuit esmenes en el Capítol VI, el de les inversions,  inversions per a augmentar l’espai 

pels i les vianants. Completar la plataforma única al carrer Samalús. Ampliar el carril 

bici fins el parc dels Pinetons, instal·lar passera per a vianants i bicis entre polígons de 

Can Tarrés i Congost. Energies renovables a les dependències municipals. Fomentar els 

habitatges socials. Millorar les instal·lacions culturals: platea polivalent al teatre i 

adequació de Can Luna. 

L’equip de govern ens va convocar per a parlar dels pressupostos, fet que agraïm, s’han 

estudiat les nostres esmenes algunes de les quals han estat incorporades a mitges. Altres 

les han vist amb bons ulls, però sense comprometre’s. D’altres les han desestimat.  

De les propostes que l’equip de govern fa pels nous pressupostos algunes coincideixen 

amb el nostre programa: Reforma del carrer Banys, cosa especialment important ja que 

és la continuació de la vianantalització del centre iniciada també per ICV quan estava al 

govern municipal. Com també augment de diners per eixamplar el carril bici. Una 

reivindicació molt sensible per a nosaltres ja que com a impulsors de la xarxa ciclable 

de la Garriga, tenim molt interès per promoure la mobilitat sostenible. 

L’inici de l’adequació de Can Luna com a centre cívic i millorar la Torre del Fanal. 

També valorem positivament l’esforç en les despeses socials tot i que creiem que encara 

s’haurien de destinar més diners. Per tot això en els pressupostos municipals per  l’any 

2017 que presenta l’equip de govern considerem que necessita millorar per la qual cosa 

ens abstindrem.  La nostra abstenció implica que estarem atentes a la gestió dels 

pressupostos perquè es portin a terme les partides previstes als diversos capítols.  

Moltes gràcies. 
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Intervé la Sra. alcaldessa: 

Moltes gràcies a tots els grups polítics per la seva exposició i els seus posicionaments.  

Tothom ha manifestat el sentit de vot i per tant crec que tots els arguments han estat 

clarament exposats, faré només quatre reflexions ràpides. 

Als regidors de la CUP només dir-los que òbviament jo entenc que vostès treballin, com 

a eix vertebrador de la seva política, el programa amb el que van concórrer a les 

eleccions municipals, cosa que també fem les formacions polítiques que estem a govern. 

Només faltaria que nosaltres no tinguéssim en compte els nostres programes de govern, 

amb els que vàrem concórrer a les eleccions municipals i també el pla d’actuació 

municipal (PAM) que vàrem redactar per tot el mandat, perquè  nosaltres també ens 

vàrem presentar per governar a la Garriga amb unes propostes que van ser 

majoritàriament aprovades per la població. En aquest sentit també aquest és el nostre eix 

vertebrador a l’hora de confeccionar un pressupost, creiem que és de pura lògica com 

fan vostès amb l’exposició de les seves prioritats a l’hora de plantejar-les pel pressupost 

municipal.  

 

Vostè, Sra. Dachs, ha fet aquesta afirmació tan contundent sobre que no han estat 

acceptades les seves propostes, però després ha anat anomenant-les i bastants, d’una 

manera o altra, si que havien estat acceptades. Jo crec que tot això és positiu, tot i que 

òbviament respecto el seu sentit contrari del vot, com no podria ser d’una altra manera. 

Crec que hem iniciat un camí de diàleg i un punt de trobada que podem seguir 

treballant, que podem seguir explorant i en podem seguir parlant.  

 

Avui ni comença ni s’acaba el diàleg dels pressupostos. Avui si s’escau aprovarem un 

pressupost inicial pel 2017, un pressupost que no deixa de ser un document viu i 

dinàmic i que al llarg de l’any pot tenir propostes que s’acceptin, que millorin aquest 

pressupost i que per tant calgui incorporar aquesta modificació de crèdit. Per tant el 

diàleg ni comença ni acaba avui. Seguirem parlant i en aquest sentit jo els convido, 

malgrat el seu vot contrari, a seguir-ne parlant. En aquest sentit podem seguir millorant i 

ampliant totes aquelles propostes que considerem oportunes i amb aquest treball crec 

que podrem anar trobant aquests punts en comú . Aquesta és la voluntat de l’equip de 

govern, ho ha estat en la negociació amb totes les formacions polítiques. De vegades 

inicialment no es pot incorporar una cosa però es pot seguir parlant i treballant. 
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A Ciutadans dir-los breument que nosaltres si creiem que dos equipaments com Can 

Luna i la Torre del Fanal poden coexistir en un municipi com el de la Garriga. La 

Garriga té prou vida associativa i prou teixit social com perquè dos equipaments 

d’aquestes característiques puguin coexistir al nostre municipi, no creiem que un hagi 

de ser excloent de l’altre. En aquest sentit la voluntat de les persones que estan 

gestionant la Torre del Fanal ha  estat que en comptes de fer un espai bar dinamitzador, 

créixer aquest segon pis i dotar-lo d’un ascensor per garantir l’accessibilitat de tot 

l’equipament . Des de l’equip de govern ho veiem bé, creiem que s’està fent una tasca 

important, una tasca rellevant en el nostre municipi i en barri de Can Noguera amb 

aquest equipament i per tant que hem de seguir apostant en dur endavant tot el que 

s’està duent a terme des de la Torre del Fanal i treballant al costat de les persones que 

estan implicades en el seu voluntariat  

No hem acceptat incrementar la subvenció, que ja és de 7.000€ . Ens demanava 

incrementar-la a 12.000€. Actualment l’ajuntament dona 7.000€ de subvenció a la Torre 

del Fanal per garantir-ne aquest mínim funcionament i que pugui obrir i tancar portes 

cada dia. No s’incrementa cap tipus de subvenció a cap altra d’entitat, ni a cap fundació 

i aquest ha estat el nostre argument per no incrementar aquesta despesa de la Torre del 

Fanal. 

 

Pel que  fa al suport a la contractació, Sr. Guillén, nosaltres sempre ho hem dit a totes 

les formacions polítiques, totes aquelles reflexions que millorin el pressupost estem 

oberts a recollir-les i certament aquesta proposta que ens han presentat creiem que 

millorava el pressupost i per tant així ho hem recollit. Hem inclòs que aquest suport, 

aquesta ajuda a la contractació, pugui derivar-se a aquestes altres empreses d’economia 

més social i solidària que parlàvem els regidors de la CUP per tal de poder garantir un 

mínim, per tal que aquest tipus  d’empreses  (com les que vostès definien en el   projecte 

que ens van presentar) no ocupessin tots els recursos  i que altres empreses d’economia 

social i soldaria, no en tinguessin. Volíem poder dotar i garantir aquesta tipologia 

d’empresa.  

 

Nosaltres si creiem que els plans d’ocupació funcionen, creiem que estan donant sortida 

a unes situacions d’atur de llarga durada . Estem trobant persones que s’han cronificat 

en un atur ja sense prestacions, sense cap tipus d’ajut i el fet de tenir un pla d’ocupació 

no és només per tenir un sou de 1.000€, que en aquest moment són bruts, (que si, que 
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també, perquè de zero a mil la diferencia és molt gran) sinó també per tornar a la 

dignificació d’aquest tipus de persona (i entengui’m bé amb el que vull dir amb aquesta 

paraula). Perquè el fet de tornar a trobar una ocupació els fa tornar a recuperar hàbits 

que s’havien perdut. El fet de trobar-te amb aquest atur de llarga durada, amb aquesta 

situació, amb aquesta dificultat, fa que aquests hàbits de vegades s’hagin perdut i amb 

aquests plans el que fem, alhora que garantir tenir un sou en aquests 6 mesos o 1 any i 

poder tornar a entrar a la roda de la cotització, és ajudar a recuperar certs hàbits 

d’aquestes persones i acompanyar-los en aquesta formació per tal que després es puguin 

reincorporar al mercat laboral.  

Fer-ho, sinó, sense aquest tràmit, sense aquest acompanyament previ, en certes 

tipologies i perfils, probablement seria impossible reinserir aquestes persones al mercat 

laboral. Per això creiem que si és important aquesta tasca des de l’ajuntament. Ara bé 

ens agradaria tenir una vareta màgica per poder fer front a altres batalles que potser no 

ens pertoquen tant o en les qual  no tenim tantes competències, malauradament, a 

l’àmbit laboral. Em refereixo als contractes laborals i certament  pot ser que aquesta 

proposta que ens fan vostès de l’ajut a la contractació fomenti que algunes empreses de 

la Garriga puguin fer aquests contractes indefinits  o de llarga durada, però nosaltres 

creiem que a qui li  pertoca redefinir els models de contractes laborals no és als governs 

municipals. En aquest cas li pertoca a qui té les competències que és el govern de 

l’Estat, del Partit Popular al qual vostès li estan donant recolzament. Per tant els 

encoratjo a treballar  des d’allà per tal de revertir aquesta situació.  

 

Els vull donar les gràcies pel seu suport explícit a aquest pressupost. Recordar-los 

també, perquè ho havíem de dir, ja ha dit vostè que ho diríem, que l’Estat no li paga a 

l’ajuntament de la Garriga, 2,7 milions d’euros. No ens regalen res. L’Estat ens retorna, 

ens ingressa allò que decideix, que és un percentatge molt petit dels impostos que els 

garriguencs paguem de forma directa o indirecta. En aquest sentit cal dir que ens 

haurien de pagar molt més del que en realitat ens estan pagant . Ja sabia que aquesta 

reflexió li faríem.  

 

Referent als companys del PSC... ara li faré una petita broma, Sr. Valiente, perquè no 

m’ha quedat clar si jo sóc el Jose, l’amic o la mare. Però ja m’ho explicarà després quan 

sortim del plenari.  En tot cas, a mi, el que em va saber “greu” i així ho vaig manifestar 

als mitjans quan m’ho varen demanar després del Ple de les ordenances, és el fet que en 
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aquell ple i a l’acta no quedés constància del condicionament de les formacions 

polítiques. És a dir que els votants de les seves formacions polítiques  no veuran 

recollida la seva veu en aquell plenari. Ho dic per fer el matís del que van ser les meves 

declaracions als mitjans.  

Pel que fa a l’esport escolar, l’any passat vam fer un increment important, vam passar 

de 14.000 a 20.000€ de suport a l’esport escolar i creiem que aquest increment va ser  

significatiu i que amb aquests 20.000€ podien funcionar aquest any. No obstant 

nosaltres no estem tancant a seguir treballant, com he dit abans, en totes aquestes línies 

que vostès ens varen proposar per debatre en el tema dels pressupostos. 

Sobre la tarificació social vostès saben que  (i no ens posarem medalla només els grups 

de l’equip de govern) aquest és un tema que hem estat treballant les diferents 

formacions polítiques representades en el plenari de la Garriga i no en aquest mandat, 

sinó ja en el mandat anterior. Realment a partir d’aquest treball  conjunt hem  

aconseguit uns reptes que pocs ajuntaments de Catalunya, en aquests moments, estan 

tirant endavant pel que fa a la tarificació social. Hem estat pioners en molts casos en 

aquests temes tot i que entenem que hem d’anar a més i cada any hem anat una miqueta 

a més. Per tant és a l’àmbit de la comissió de tarificació social que podrem definir per 

aquest 2017 quins són aquells altres preus públics amb que dotarem aquesta tarificació 

social , perquè és voluntat  del plenari de la Garriga tirar endavant els temes de 

tarificació social. En aquest sentit així ho farem, ens comprometem i és un compromís 

ferm.  

 

Sr. Valiente em sap greu tots aquests malentesos d’aquests darrers anys. Parlarem amb 

calma  i permeti’m que jo també acabi amb una cançó del Canto del Loco que diu 

volverá, seguro que volverá  per tant com complirem tot allò que hem dit  seguro que 

volverá. 

 

Sap greu que Solidaritat no hagi volgut fer cap aportació al pressuposto però en tot cas 

esperem que l’any vinent amb això que  hem dit de què seran uns pressupostos més 

participatius, el grup de SI-Solidaritat pugui treballar i fer aportacions al pressupost, 

aportacions  que seran benvingudes com les de la resta de grups.  

 

Agrair a ICV la seva abstenció .  

Agrair, també, aquest debat, certament hem incorporat propostes que ens han fet i 
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repeteixo que les que no s’hagin pogut incorporar inicialment el compromís és seguir 

parlant durant tot l’exercici per poder anar trobant aquests punts en comú i poder 

satisfer totes aquelles peticions que totes les formacions polítiques han fet per aquest 

pressupost 2017. 

 

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

Bona nit a tothom. Bon solstici.  

Només uns aclariments molt breus en quant al que deia la Sra. alcaldessa en relació al 

programa. El fet era estrany explicitar-ho, que nosaltres seguim el nostre programa. És 

evident que entenem que ho deuen fer de forma consensuada, suposo que no segueixen 

només el seu al ser un govern de coalició. 

En quant a les propostes acceptades he de tornar a reafirmar que no és exactament així. 

Hi havia unes propostes fetes de les quals ja ens han dit que hi treballaven. Per tant es 

pot dir que hem arribat a una feliç coincidència però no és ben bé que ens ho hagin 

acceptat. No?. I ja que hem tret un altre cop això de les ordenances fiscals, no pateixi, 

nosaltres ja ens vàrem encarregar de dir-ho, abans del ple fins i tot. Ens devem no 

només als nostre votants sinó que entenem que representem a tota la població de la 

Garriga per la part que ens toca. Vàrem fer la nostra explicació prèvia, la nostra 

explicació posterior i fins i tot vàrem explicar el motiu pel qual vàrem marxar del ple i 

pel fet que creiem que probablement hi ha hagut una sensible millora avui ens hem 

quedat aquí, hem votat i ens hem explicat.  

 

Intervé  la Sra. alcaldessa: 

Perfecte. Li agreixo que s’hagin quedat.  

 

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

Jo els aprovo els pressupostos però tot i així rebo!. És increïble!. No sé si canviar 

d’opinió a última hora. Únicament fer un matís en referencia als plans d’ocupació . 

Ciutadans mai s’ha oposat a que hi haguessin plans d’ocupació al municipi. Únicament 

demanem que no sigui l’única alternativa donat que aquest any obrim el meló i hi ha 

altres alternatives, benvingudes siguin!. Crec que s’ha de deixar clar que aquests plans 

d’ocupació compleixen una part social però seria bo que  això s’obrís una miqueta més 

a aquest ventall. Com ja s’ha obert res a dir i esperem no rebre més pals.  
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El Ple de l’Ajuntament per  12 vots a favor  (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, i 1 C’s),  2 abstenció (1 

PSC-CP i 1  ICV-EUiA-E) i 3  vots en contra (2 C.U.P-PA, i 1 SI-Solidaritat) dels 17 membres 

assistents,  essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

6. Aprovació expedient de baixa de drets reconeguts d’exercicis tancats  

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda. 

 

ANTECEDENTS  

 

Primer. En data 5 de desembre de 2016, l’Alcaldia-Presidència va encarregar a la Intervenció 

municipal informe relatiu a la baixa de drets d’exercicis tancats. 

 

Segon. En data 5 de desembre de 2016, la Intervenció municipal va emetre informe favorable en 

relació a la baixa de drets d’exercicis tancats següents: 

 

a) Modificació negativa del saldo inicial dels drets reconeguts, per error material o de fet, en les 

anotacions comptables. 

 
Núm. operació comptable Concepte d’ingrés Descripció del concepte d’ingrés Import 

120100001698 2010 402 11300 ECO.I01.IBI.Impost sobre béns immobles naturalesa urbana 19,96 

120131000616 2010 402 11300  ECO.I01.IBI.Impost sobre béns immobles naturalesa urbana 791,54 

120110002398 2011 300 34203 EDU.P02.PP.EMAD 25,00 

120110000640 2011 402 11300 ECO.I01.IBI.Impost sobre béns immobles naturalesa urbana 7,70 

120151001616 2011 402 11300 ECO.I01.IBI.Impost sobre béns immobles naturalesa urbana 122,07 

120141001744 2011 402 11600 ECO.I05.IVTNU.Imp. increment valor terrenys nat.urbana 1.000,00 

120120003076 2012 304 33600 PCT.COI.T01.Taxa indústries al carrer i ambulant 202,80 

120140012536 2014 301 11300 HIS.I01.Impost sobre béns immobles naturalesa urbana 20,84 

120140000315 2014 304 33600 PCT.COI.T01.Taxa indústries al carrer i ambulant 287,43 

120140004009 2014 304 33600 PCT.COI.T01.Taxa indústries al carrer i ambulant 287,43 

120140007708 2014 304 33600 PCT.COI.T01.Taxa indústries al carrer i ambulant 287,43 

120140012536 2014 402 30200  ATS.MED.T08.Taxa recollida escombraries 161,38 

120140000153 2014 402 32900 ATS.MED.T11.Taxa prestació serveis intervenció int. 0,05 

120150000028 2015 201 34200 ENS.EMM.P01.PP 69,00 

120150002923 2015 201 34203 ENS.EMAD.P02.PP 41,42 

120150009532 2015 201 34211 ENS.P04.PP.Escoleta de Teatre 1.125,00 
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120150010795 2015 201 34212 ENS.P08.PP.Escola bressol municipal 362,46 

120150000039 2015 205 34300 ENS.P03.PP.Activitats físiques i esportives 27,00 

120150011359 2015 205 34300 ENS.P03.PP.Activitats físiques i esportives 1.275,00 

120150001679 2015 301 11300 HIS.I01.Impost sobre béns immobles naturalesa urbana 43,09 

120150001679 2015 301 11300 HIS.I01.Impost sobre béns immobles naturalesa urbana 144,29 

120120005732 2012 205 55000  Cànon Bar Pinetons. Fraccionament 196,07 

1201500103754 2015 201 34003 ENS.EMAD.P02.PP 89,38 

120150002523 2015 207 46500 CCVO.UBASP 10.044,59 

120140010629 2014 403 33600 ATS.VPU.Taxa ocupació via pública 32,40 

120150010660 2015 401 29000 ICIO.Asil Hospital 1.554,00 

120150010670 2015 401 32100 Taxa OME. Asil Hospital 28,50 

Total 18.245,83 

 
b) Prescripció dels drets reconeguts en exercicis anteriors: - 
c) Compensació dels drets reconeguts en exercicis anteriors: - 
d) Baixa per insolvència: - 
e) Antieconòmic: 
 
Núm. operació comptable Concepte d’ingrés Descripció del concepte d’ingrés Import 

120140004131 2014 401 29000 ATS.URB.I04.ICIO. Impost Inst. Construccions  i Obres 1,26 

120150009452 2015 401 32100 ATS.URB.T06.Taxa llicències urbanístiques 2,85 

120140002801 2014 401 29000 ATS.URB.I04.ICIO.Impost Inst. Construccions i Obres 3,60 

  Total 7,71 

 
Tercer. En data 5 de desembre de 2015 el regidor d’Hisenda va proposar al Ple acordar la baixa 

de drets d’exercicis tancats. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

Primer. L’article 109.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques enuncia, entre d’altres, que les administracions públiques podran 

rectificar en qualsevol moment d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials o de fet 

existents als seus actes. 

 

Segon. L’article 59 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària estableix, entre 

d’altres, que els deutes tributaris podran extingir-se per pagament, prescripció, compensació o 

condonació. 
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Tercer. L’article 66 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària disposa que 

prescriurà als quatre anys el dret de l'Administració per determinar el deute tributari mitjançant 

l'oportuna liquidació, el dret per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i 

autoliquidats, el dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les 

devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties i el dret a obtenir 

les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions d'ingressos indeguts i 

el reemborsament del cost de les garanties. 

 

Quart. L’article 69.2 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària estableix que la 

prescripció s’aplicarà d’ofici. 

 

Cinquè. L’article 76 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària disposa que els 

deutes que no s’hagin pogut fer efectius en els respectius procediments de recaptació per 

insolvència provada, total o parcial, dels obligats tributaris es donaran de baixa en la quantia 

procedent, mitjançant la declaració del crèdit com a incobrable, total o parcial, sempre que no es 

rehabilitin dins el termini de prescripció. El deute tributari s'extingirà si, vençut el termini de 

prescripció, no s'hagués rehabilitat. 

 

Sisè. L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària estableix que els 

deutes tributaris d’un obligat tributari podran extingir-se totalment o parcialment per 

compensació amb crèdits reconeguts mitjançant un acta administratiu a favor  del mateix 

obligat. La compensació es pot acordar d’ofici o a instància de l’obligat tributari.  

Setè. L’article 75 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària estableix que els 

deutes tributaris només podran condonar-se en virtut de llei, en la quantitats i amb els requisits 

que en aquella es determinin. 

 

Vuitè. L’article 22.2.e) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 

estableix que és competència del Ple la determinació dels recursos propis de caràcter tributari.  

 

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

 

ACORD 

 



 

66 
p.o. 21/12/2016 

Primer. Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis tancats, 

integrats en l’agrupació de pressupostos tancats per import total de 18.253,54 euros, d’acord 

amb el detall que figura a la part expositiva d’aquesta proposta. 

 

Segon. Fer els assentaments comptables necessaris per a l’efectiva baixa dels drets relacionats 

anteriorment. 

 

INTERVENCIONS  

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

Bona nit de nou.  Com saben estem treballant contínuament posant al dia la 

comptabilitat de l’ajuntament  i la seva vinculació a l´ORGT, degut a això hem detectat 

uns imports d´exercicis tancats que estan en un assentament que no coincideix amb el de 

la oficina de recaptació de la Diputació de Barcelona  i ho corregim donant-los de baixa. 

En el detall del dictamen veuran que hi ha  3 assentaments que pugen 7,71 €. Per tema 

de lògica econòmica els donem de baixa ja que el cost d´iniciar un procediment es més 

gran que el que s´està reclamant, com s´han de donar de baixa de drets reconeguts i per 

tant s´ha d´informar en el ple ho deixo a la seva consideració. Moltes gràcies 

 

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

No hi tenim res a dir. 

 

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: 

Votarem a favor.  

 

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

Votarem a favor.  

 

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

Ens abstenim.  
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• No hi és la Sra. Clara Dachs que s’ha absentat un moment. 

 

El Ple de l’Ajuntament per  15 vots a favor  (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 1 C.U.P-PA,  1 C’s, 1 

PSC-CP i 1 SI-Solidaritat), i 1 abstenció (ICV-EUiA-E) dels 16  membres assistents,  essent 17 

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

 

 

7. Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda 

 

ANTECEDENTS  

 

Pel Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 9 de desembre de 2016 es va iniciar l’expedient per 

a aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits.  

 

El regidor d’Hisenda ha formulat la proposta raonada corresponent en data 9 de desembre de 

2016.  

 

La Secretaria i la Intervenció municipal han emès els informes preceptius, en sentit favorable.  

 

FONAMENTS DE DRET 

 

Atès els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 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.   

 

Atès els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 de abril, que desenvolupa el 

capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 

locals. 

 

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

 

ACORD 
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Primer. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 21.821,83 

euros. El detall individualitzat figura a l’annex d’aquest acord. 

 

Segon. Realitzar els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació 

d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent. 

 

INTERVENCIONS  

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

Informar-los de que s´han detectat una sèrie de factures no previstes de l´exercici 2015 

que s’han d´aprovar i comptabilitzar: Hi ha un total de 15 factures d´Endesa que es van 

retornar en el seu moment  i que aquesta empresa ens  ha reclamat. Hem confirmat que 

sigui correcte amb l’Àrea corresponent i s´han de liquidar. 

Hi ha una factura més, referent a la quota de l´ACM 2015 que no es va  liquidar i s’ha 

de fer efectiu el pagament. I una que fa referencia a una  nota simple del registre que per 

descuit no es va comptabilitzar. En aquest últim cas son 6,13€ . Ho deixo a la seva 

consideració. 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: 

Estem d’acord. 

 

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

Estem d’acord. 

 

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

Estem d’acord.  

 

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

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, 1 
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PSC-CP i 1 SI-Solidaritat), 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. 

 

 

8. Aprovació expedient de modificació pressupostària, mitjançant crèdit extraordinari  

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda 

 

ANTECEDENTS  

 

Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2016.41 

 

Vist l’informe de la intervenció donant conformitat a la proposta. 

 

Atès al que es preveuen els articles 169, 170, 171, 177 i 179 del text refós de la llei reguladora 

de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i als articles 14, 

15 i 20 de les bases d'execució per a l'exercici 2016. 

 

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

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

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

ampliables a l’aprovació dels pressupostos de l’entitat a que es refereixen els articles 20 i 22 

(article 160.4 del TRLRHL). 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Aprovar la proposta de crèdit extraordinari per import de 4.652,04 euros de la forma 

següent: 

 

Despeses que cal finançar: 
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Crèdits extraordinaris:(um: euros) 

 

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

- 2016.301.01100.91318 HIS.Deute.B.Sabadell.Amortització anticipada 4.652,04 

  Total crèdits extraordinaris 4.652,04 

 

Finançament que es proposa: 

 

Majors ingressos: (um: euros) 

 

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 
baixa 

- 2016.301.76105 HIS.Deute.B.Sabadell.Subsidiació tipus interès 4.652,04 

  Total finançament 4.652,04 

 

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: 

Com recordaran hem concertat un préstec de 100.000€  per l´adequació de la nau de 

bombers. Ara la DIBA ens aporta un subvenció per cobrir els interessos d’aquest  

préstec, de 4.652,04€. 

A nivell comptable hem creat aquest ingrés que no teníem previst i per tant també 

genera una  despesa (una entrada de capital i la sortida del mateix) i la subvenció que 

hem de justificar dintre del 2016 pagant al banc Sabadell aquest import amb el que 

amortitzarem capital. Per això és aquesta modificació pressupostària.  

Ho deixo a la seva consideració. Gràcies. 
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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: 

Estem d’acord. 

 

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

Res a dir, estem d’acord.   

 

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

Res a dir, estem d’acord 

 

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

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, 1 

PSC-CP i 1 SI-Solidaritat), 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. 

 

 

9. Donar compte de l’informe d’intervenció relatiu a la distribució del superàvit de la 

liquidació de l’exercici 2015 

 

L'Alcaldessa-Presidenta dona compte de l’informe d’Intervenció relatiu a la distribució del 

superàvit de la liquidació de l’exercici 2015, segons detall següent: 

 

“Antecedents 

 

Primer. En data 19 d’abril de 2016, l’Alcaldia-Presidència va aprovar la liquidació del 

pressupost corresponent a l’exercici econòmic del 2015. 

 

Segon. De la liquidació de l'exercici es desprenen els següents indicadors: 
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a) Romanent de tresoreria per a despeses generals: 3.670.852,77 euros 

b) Estabilitat (capacitat o necessitat de finançament: 1.174.847,68 euros 

c) Ràtio deute viu a 31/12/2015: 17,46% 

d) Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 222.180,00 euros 

 

Tercer. El darrer període mitjà de pagament informat al ministeri d'Hisenda i Administracions 

Públiques en data 31 d’octubre del 2016 té un valor de -4,60 dies. 

 

Quart. La previsió d'estabilitat de la liquidació de l'exercici 2016 és d’1.105.155,00 euros. 

 

Cinquè. Els compromisos de despesa adquirits davant tercers que es desprenen de la liquidació 

de l'exercici 2015 són de 14.572.112,53 euros. 

 

Fonaments de dret 

 

Primer. L’article 12.5 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s’obtinguin per damunt dels 

previstos es destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute. 

 

Segon. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest s'ha de 

destinar a reduir el nivell d'endeutament net. 

 

Tercer. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no superin 

el límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament, que presentin 

superàvit en termes de comptabilitat nacional, romanent de tresoreria positiu, una vegada 

descomptat l'efecte de les mesures especials de finançament, que compleixin amb el període mig 

de pagament previst a la normativa de morositat i que prevegin una capacitat de finançament 

en la liquidació de l'exercici 2016 podran destinar, en primer lloc el superàvit a absorbir, si 

s'escau, despeses pendents d'aplicar al pressupost i a continuació, a finançar inversions 

financerament sostenibles sempre amb el límit de la previsió de capacitat de finançament de 

l'exercici 2016, si encara queda import a distribuir aquest es destinarà a reduir endeutament 

net.  
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Quart. La disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós 

de la llei reguladora de les hisendes locals regula allò que s'entén per inversió financerament 

sostenible. 

 

Cinquè. L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en 

matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 21 de gener de 2016 de la 

Direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la 

Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya disposa, entre d'altres, 

que el romanent de tresoreria per a despeses generals positiu s'ha de destinar, en funció dels 

recursos líquids disponibles a sanejar les obligacions pendents d'aplicar al pressupost i al 

compliment dels compromisos de despesa assumits per l'existència de romanents de crèdits 

incorporables.  

 

Per tot això, informo al Ple la distribució del superàvit de la liquidació del pressupost de 

l’exercici 2015, segons detall següent: 

 

Primer.  La recaptació no ha superat les previsions inicials d’ingressos no finalistes del 

pressupost. 

 

Segon. L’import del superàvit de la liquidació és de 1.174.848,00 euros del qual es dedueixen 

els següents imports en els conceptes seguidament detallats: 

 

Superàvit de la liquidació 1.174.848,00 

A finançar Despeses Pendents d’Aplicació 222.180,00 

Atendre pendents de pagament 400+401 843.228,00 

Import a distribuir 109.440,00 

 

 

Tercer. L’import a distribuir de 109.440,00 euros es distribueix de la següent manera: 

 

Import mínim de reducció d'endeutament a llarg termini 0,00 

Import màxim d'Inversió financerament sostenible 109.440,00 

 

 

Quart. Indicar la lliure disponibilitat de l'import de 2.496.004,77 euros.  
 

Incorporar romanents 879.479,00 

No compromès 1.616.526,00 

Import de lliure disponibilitat 2.496.004,77 
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Cinquè. Detall de la distribució de l’import de lliure disponibilitat durant l’exercici 2016: 
 

RTDG 3.670.852,77 

Art. 32 LOEPSF 1.174.848,00 

870.00 RTDG de lliure disponibilitat + 2.496.004,77 

Expedient de modificació de crèdits número 2016.06 - 372.105,32 

Expedient de modificació de crèdits número 2016.13 - 30.633,75 

Expedient de modificació de crèdits número 2016.14 - 422.037,91 

Expedient de modificació de crèdits número 2016.16 - 93.992,50 

Expedient de modificació de crèdits número 2016.24 - 163.600,00 

Expedient de modificació de crèdits número 2016.23 - 298.631,87 

Expedient de modificació de crèdits número 2016.28 - 67.935,54 

Expedient de modificació de crèdits número 2016.34 - 25.000,00 

870.00 RTDG Total disposat durant l’exercici 2016 1.473.936,89 

Saldo 870.00 RTDG de lliure disponibilitat 1.022.067,88 

 

Sisè. De les dades calculades, en aplicació de l’article 32 de la llei orgànica 2/2012 respecte al 

superàvit del 2015, fer avinent que la reducció de deute a curt termini per import de 109.440,00 

euros, previst en el càlcul efectuat amb data 30 de novembre, s’ha acomplert al no fer-se 

necessària la concertació d’una operació de crèdit a curt termini durant el vigent exercici 

pressupostari. Tanmateix, esmentar que durant aquest exercici s’han aprovat els corresponents 

expedients de modificació del pla d’inversions i seu finançament, per les sessions ordinàries del 

Ple,  de dates 24 de febrer de 2016 i 29 de juny del 2016, on el préstec a llarg termini previst 

inicialment d’.1.000,000,00 euros s’ha vist reduït a tres operacions de finançament per import 

total de 275.000,00 euros (Dos préstecs, sense aplicar cap tipus d’interès, mitjançant la Caixa 

de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona: 100.000,00 euros destinats a la restauració del 

talús del riu Congost a l’alçada Pinetons i 75.000,00 euros destinats a l’adquisició de 

programari per la modernització dels tràmits administratius i el darrer préstec a través del 

Programa de Crèdit Local per import de 100.000,00 destinats a l’adequació de la nau del Parc 

de Bombers Voluntaris a la Garriga). La diferència en el finançament de 725.000,00  euros 

d’aquest pla d’inversions s’ha cobert amb l’excés de finançament provinent de projectes de 

despesa amb finançament afectat ja executats d’exercicis anteriors.  

 

La Garriga, 30 de novembre de 2016” 

 

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

Com tots vostès saben de la liquidació de l´exercici 2015 es va generar un romanent de  

de despeses generals  de 3.670.852,77€. Queden afectat per l´article 32 de la llei 

LOEPSF (Llei orgànica d´estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera) un import 

d’1.174.848€, que es va destinar a  finançar despeses pendents d´aplicació en un total de 

222.180 € i a atendre pendents de pagament de 843.228 €, deixant un import a distribuir 

de  109.440 €. Quedant un import de lliure disponibilitat de 2.496.004,77 € dels qual 

s´han disposat durant l´exercici 2016 1.473.936,89 € , deixant un saldo final positiu de 

1.022.067,88€. 

Moltes gràcies.  

 

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

Amb aquest milió de lliure disposició, es pot fer el que es vulgui?. S’ha d’invertir o què 

es pot fer amb això?. 

 

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

Aquest milió queda acumulat en aquest 2016, (la Sra. interventora em corregirà si no és 

correcte) pendent de si aquest 2016 s’ha generat romanent i llavors tornarem a veure’ns 

afectats per la llei que he comentat abans i sabrem quina quantitat podem invertir. 

 

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat. 

 

 

10. Informes de l’alcaldia  

 

No hi ha assumptes per informar al ple. 

 

 
11.  Mocions  

 

Moció que presenta el grup municipal de la CUP demanant que es  pengi l’estelada al balcó de 

l’ajuntament fins al dia de la independència respecte d’Espanya, amb l’adhesió del grup municipal de 

SI-Solidaritat. 
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L’any 1919 Vincent Albert Ballester va dissenyar l’estelada com a símbol de lluita per a un estat català 

independent d’Espanya. 

 

Els motius pels quals es va crear aquesta bandera segueixen més vigents que mai. Al llarg de la història 

de l’independentisme hem vist com han anat creixent les manifestacions, expressions simbòliques, 

majories parlamentàries, etc. Són moltes les vegades que la independència ha omplert els carrers i les 

urnes amb majories i són moltes les vegades que hem fet front de diferents maneres a la demofòbia 

espanyola que ens nega resoldre políticament el dret a l’autodeterminació de Catalunya. Davant d’un 

poble que reclama poder exercir el seu dret a l’autodeterminació i que crida independència, només hem 

trobat menyspreu a les reivindicacions populars, imposicions, prohibicions, repressió i silencis.  

 

En les últimes eleccions municipals, el poble de la Garriga va votar majoritàriament partits 

independentistes.  

 

En aquest context creiem que cal mostrar actes de reivindicació, més en el context actual en què l’Estat 

espanyol actua amb deslleialtat amb les administracions catalanes i amb els seus càrrecs electes, 

perllongant una situació de repressió econòmica i social insostenibles. 

 

Atès que la societat civil del nostre poble ha treballat per a la independència d’una manera àmplia i 

transversal i ha dut a terme nombroses mostres reivindicatives com les estelades i pancartes penjades als 

balcons. 

 

Atès que cal fer pedagogia i gestos per a ampliar el suport social a la lluita per la independència i que des 

del municipalisme, on la proximitat amb la ciutadania és més gran, es poden fer gestos simbòlics que 

defugin d’ambigüitats. 

 

Atès que som a les portes de la convocatòria d’un referèndum que permetrà al poble de Catalunya 

expressar-se democràticament.  

 

Proposem al Ple de l’ajuntament l’adopció del següents acords: 

 

PRIMER: Que l’Ajuntament de la Garriga pengi al balcó de la seu municipal la bandera estelada, com a 

símbol de la lluita per a la qual va ser creada: la recuperació de la plena sobirania del poble català. 

 

SEGON: Que la bandera estelada romangui al balcó de l’Ajuntament fins que el poble de la Garriga ho 

consideri.  
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TERCER: Que no es pengi la bandera espanyola al balcó sota cap sentència que provingui de tribunals de 

l’Estat espanyol. 

 

INTERVENCIONS  

 

El Sr. Roger Prims llegeix la moció.  

 

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

Ho deixem a la seva consideració recordant que tampoc és una reivindicació nova, sinó 

que vam encetar la legislatura amb una moció aprovada amb els vots nostres i de 

Solidaritat que anaven en aquest sentit. 

 

Intervé la Sra. Meritxell Budó, en representació del grup municipal de CiU: 

Per obrir el foc ens toca a la nostra formació política dir-los que nosaltres no donarem 

recolzament a aquesta moció i no per això no estem a favor de la independència. Ho dic 

perquè reduir el fet de donar o no suport a la independència al fet de votar o no 

favorablement certes mocions ens sembla portar aquest debat precisament allà on alguns 

ens el volen portar i precisament aquests alguns no són les forces independentistes. 

Nosaltres creiem que ja hem parlat àmpliament del tema de les banderes en aquest 

plenari . Tothom sap quin és el  posicionament  de la nostra formació política que no 

canviarà pel fet de tenir alguna bandera que altra penjada al balcó del nostre ajuntament.  

 

Som del parer que la senyera és la bandera de Catalunya i que per tant   ens representa a 

tots i cada un dels catalans, catalanes i habitants del nostre municipi. En aquest sentit 

per la nostra part no tenim res més a dir. Votarem no a aquesta moció. 

 

Intervé el Sr. Lluis Marco, en representació del grup municipal d’Acord+ERC-AM: 

Bona nit. No sé si ara cadascú hauria d’anar fent l’explicació de la quantitat 

d’independentista o d’independentisme que concentra a les seves sigles. En el nostre cas 

estem convençuts que som tan independentistes com la resta de grups que hi aquí i que 

són independentistes, com a mínim!. El que  no tenim tan clar és si ho som de la 

mateixa manera. Cadascú exerceix l’independentisme com li convé, com li sembla o 

com ho creu oportú. En el nostre cas l’independentisme és un mitjà, no és una fi, per 

arribar al benestar de la nostra ciutadania o bé és una manera de considerar que som 
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diferents a altra gent i per això ho volem expressar amb llibertat, o bé ho som..  perquè 

ens dona la gana!. Sense necessitat de haver-ho d’explicar a gaire més gent que la que 

som nosaltres. 

També aclarir, si  convé, que la independència tampoc no és un mitjà per desviar la 

nostra agressivitat o per vehicular la set de venjança que puguem tenir contra l’Estat 

espanyol. No, no, nosaltres entenem que l’independentisme és una manera de funcionar, 

de ser i arribarem a algun lloc i sense fer mal a ningú, res més lluny d’això, tenim el 

nostre objectiu. 

 

Ho diem perquè pensem que a l’ajuntament, pel que fa a banderes, n’hi ha d’haver una i 

la bandera que ens engloba a tots  és la senyera i aquesta és la que ha d’estar a 

l’ajuntament i ha de ser-hi perquè entenem que és la casa del poble, és la casa de tots, és 

el lloc on tots nosaltres ens expressem, on fem el nostre dia a dia i on estem tots més o 

menys agermanats. Per aquest motiu considerem que les banderes que hagin de ser ens 

han de representar a tots . La bandera espanyola a alguns no ens agrada, a d’altres ens 

produeix repulsió i a d’altres ens representa el símbol de l’Estat que ens vol tenir 

subjectes a una realitat la qual detestem i volem sortir-ne i per tant no la volem a la casa 

de tots. Però també som conscients que l’estelada a  alguns els repugna, a d’altres el és 

indiferents, però segur que   molta gent no la vol veure ni en pintura penjada de cap 

ajuntament perquè és la casa de tots i també d’ells. Dels unionistes i dels 

independentistes i del que els és igual tot això.  

 

No volem fer passar pel raser a ningú,   com ens vol fer passar l’Estat a nosaltres. No 

volem que gent que no estigui convençuda d’aquesta bandera l’hagi de veure 

constantment posada a la casa de tots, com tampoc volem veure la bandera que detestem 

penjada a la casa de tots. Per tant el que és adequat, pensem, és que n’hi hagi una, la que 

ens representa a tots, la senyera.  

També estaria bé poder deixar de parlar d’aquest tema, evidentment a la independència 

ja hi arribarem, però haurien de poder deixar de parlar d’aquest tema, mantenir aquesta 

bandera i llestos.  

El que passa i amb això acabem, és que ens proposeu una moció que ens fa entrar en 

certa contradicció, perquè per una banda els acords 1 i 2 que ens proposeu no els  

votaríem a favor, però en canvi el punt 3 si. Per aquest motiu us faríem una proposta, 

companys de la CUP, a veure si, per tal d’encara la moció i mirar que cadascú la pugui 
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votar de la manera més adequada, podem mirar de separar els tres acords, que l’1 i el 2 

es votin en una votació i el 3er en una segona votació i d’aquesta manera nosaltres el 

3er acord el votaríem aferrissadament a favor i el primer i el segon no. És una proposta. 

Gràcies.  

 

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

Bé, la mateixa cantarella de cada ple, com les nadales que surten a cada Nadal. I això 

imitant una nadala és fum, fum, fum, fum processista. És fum d’aquest cadàver que és 

el procés i que jo ja els vaig dir al debat electoral que vam tenir ara fa dos anys, que 

estava mort i continua ben mort. 

Això, com diu la meva companya Inés Arrimades, és com una bicicleta estàtica. Vostès 

van en una bicicleta estàtica, podrien anar a la de la Shakira (avui que estem molt 

musicals), però van en una bici estàtica i no es mouen. 

Jo tinc la sensació que vostès no surten del bucle. És que no se’n surten!. I tenen el 

mateix argumentari per tot. Qualsevol moció processista porta el mateix argumentari, el 

mateix denominador comú i aquesta no serà una excepció i quan s’enquisten una 

miqueta...sant tornem-hi ... i quan s’acaba la cançó sant tornem-hi un altre cop amb el 

tema del procés i amb tots els mantres que porta lligat. 

Clar, vostès m’obliguen a  que els contesti i jo sé que al Sr. Bernaldo ja l’avorreix que 

contesti, però és que m’obliguen. Si jo no voldria Sr. Bernaldo!. Però és que no paren, a 

cada Ple en tenim una.  

Aquesta moció que porten vostès aquí suposo que va en la línia de marcar una mica el 

perfil perquè sembla ser que els retiraran la ISO 9001 aquesta independentista que 

tenien de poble independentista, perquè darrerament les coses no els surten bé. Munten 

una concentració o una manifestació processista i punxen. L’estelada del carrer Guifré 

està pobreta meva desfigurant-se per moments , hi ha partits que diuen que han 

desconnectat d’Espanya però el que sembla ser és que son els seus votants els que 

desconnecten d’ells.  

I en fi.... i la CUP i Solidaritat han pensat que fora bo penjar una estelada aquí al balcó 

on hauria d’onejar la bandera d’Espanya i aprofitant que el Congost passa per la Garriga 

li preguntaré a la Sra. Budó que hi ha de la bandera d’Espanya. Per que la sentència era 

ferma i el temps que tenia vostè per posar-la al balcó ja ha caducat. Aprofitant 

l’avinentesa li demanaria si ens pot contestar la pregunta i així quedaríem assabentats.  

Anant al que diu la moció, a aquests neologismes processistes, (pels que ara els hi ha 
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donat a vostès), per la demofòbia, que se li nega a Catalunya un dret que no el té, que és 

el dret aquest de l’autodeterminació.  No m’extendré perquè ja els vaig dir en un ple, ara 

no recordo qui, que el Sr. Ban Ki-moon, el senyor secretari de l’ONU, va dir que 

Catalunya no tenia dret a l’autodeterminació, i  no és qüestió de repetir-me.  

També parlen vostès de deslleialtat de l’Estat espanyol... home deslleialtat quan hem 

parlat abans de 2.850.000€ que l’Estat ens retorna via impostos!! ....I parlar de 

deslleialtat venint dels independentistes, home!!. Els independentistes que sou els reis 

de la deslleialtat institucional...amb les institucions de l’Estat, amb l’ordenament jurídic, 

amb l’Estat social i de dret que és Espanya. Que ens vinguin a donar vostès lliçons de 

lleialtat.... sobte.  

 

I per anar acabant. La veritat és que ens ha fet molta gràcia, amb tot el respecte que 

sabeu que us tinc, però quan parleu de repressió econòmica i social insostenible ... 

repressió econòmica i social insostenible, és que és al·lucinant!!. Però és que això és 

una dictadura del tercer mon?. Jo no ho entenc, perquè quan entro a Barcelona per la 

Diagonal veig empreses de l’IBEX, veig un President de la Generalitat que cobra més 

que el President del Govern espanyol, veig els càrrecs de la Generalitat que ja 

m’agradaria a mi cobrar aquests sous que cobren, tenim una televisió pública que és 

teleprocés  ... jo no sé on està  aquesta manca de llibertat i de llibertat econòmica. No , 

jo no la veig per enlloc, no la veig ni quan surto aquí a la plaça de l’Església.  

 

A veure...vostès han pogut votar... portem més de 40 anys votant cada vegada que les 

eleccions s’han convocat legalment i l’última vegada, el 27 de setembre, van votar i 

com deia una professora meva de l’EGB, la señorita Maria Victoria, “ a ver si te entra 

en la mollera” . Doncs a veure si us entra en la mollera, cariñosament us ho dic, vàreu 

perdre!. Sou molts, però vàreu perdre. S’ha d’acceptar la derrota i intentar treballar per 

millorar la derrota i em sembla bé tot el que feu per millorar, però avui en dia no sou 

majoria y la verdad a veces escuece ! 

 

No a la l’estelada a l’ajuntament, no a cap símbol ideològic que estigui present a un 

espai públic i menys a la casa de tots, amb això coincideixo amb el Sr. Marco, perquè 

l’ajuntament evidentment ens representa a tots. Representa als que sou independentistes, 

als que no ho som i als que no els importa la independència.  Votarem no i voldria fer 

també una pregunta que m’ha quedat a l’aire que potser els ponents de la moció la 
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podeu respondre: si  la moció tirés endavant, tot i que crec que no tirarà endavant, 

l’estelada estaria aquí penjada per secula seculorum, si no arriba la independència? .Ho 

hauríem d’anar renovant, no?. 

Jo com ja us he dit votaré amb un feliz no, nou. Gràcies.  

 

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

 Com he promès jo ja he desconnectat fa molt de temps i votaré no. 

 

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

Jo no tinc ganes de convèncer el Sr. Guillén igual que ell no em convencerà a mi i  per 

tant “ pasaré palabra” . 

Em sorprèn el vot sobretot d’Esquerra , però bé en tot cas no és qüestió de veure qui és 

més independentista o menys o qui marca més paquet o menys, però hi ha coses un pèl 

incoherents. 

 

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

Nosaltres no estem d’acord perquè considerem que la bandera estelada és una bandera 

partidista que representa a les persones que estan per la independència de Catalunya, fet 

que nosaltres respectem, però no és la bandera de tothom que viu a Catalunya. La 

bandera de tothom és la senyera. 

 

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

No em voldria allargar massa, la meva intervenció serà curta com la vida d’aquesta 

moció em fa l’efecte. És evident que l’estelada és una bandera amb connotacions 

polítiques. Però creure que hi ha alguna bandera al mon que no té cap connotació 

política... una altra cosa és que no tingui recolzament institucional, això és diferent. Però 

jo, vaja!, la bandera espanyola la trobo molt connotada políticament i fins i tot la 

senyera té connotacions polítiques òbviament.  

 

La bandera de tots els catalans és la senyera, si, institucionalment si més no. Jo també 

estic segur que molts catalans no es senten representats per la senyera. 

L’independentisme en aquest país és una cosa plural, és evident que és plural. Es pot 

parlar d’independentismes, en plural. No és qüestió de veure qui ho era abans ni tot 

això, jo crec que ara feliçment som molts més que fa 5 anys enrere i ja no parlem de fa 
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15 o 20 anys enrere quan a Barcelona érem 4 gats baixant cap el fossar, per exemple, o 

fent altres actes. No és cap retret, no vaig amb segones, evidentment  quanta més gent 

millor i és evident que quanta més gent hi hagi la sensibilitat, la manera d’encarar, les 

estratègies poden ser diferents i penso que això és natural i fins i tot saludable. 

La proposta d’Acord no crec que valgui la pena acceptar-la ara, a part que no es pot fer. 

En tot cas podem posar-nos d’acord i  prendre el tercer punt per separat de cara a una 

propera convocatòria i si en aquest punt hi estem d’acord poder treballar-ho.  

 

Poca cosa més. Sempre és el mateix argumentari...sempre parlem del mateix...bé així 

som una mica coherents. L’anàlisi de la situació ja la tenim feta i com ja diu vostè 

s’allarga més del que voldríem la majoria dels que som aquí, per això insistim en el 

mateix.  

Jo crec de tota manera, Sr. Guillén, que entrava en una contradicció amb això de la ISO, 

la casa de colònies i tot això  perquè ha estat el Govern el que ha tirat endavant això i la 

moció la presentem els partits que no hem estat al govern. Però en tot cas suposo que 

anem a parar allà mateix.  

 

També em fa gràcia que citi vostè això de l’IBEX , em sembla que el seu partit hi té 

molt bona relació, però de tota manera li diré que si entra per Barcelona i troba 

empreses de de l’IBEX és relativament normal. Si vostè va a Guinea trobarà les 

principals petroleres del món . Vull dir que d’empreses de primer nivell i punteres hi ha 

a tot arreu. Jo crec que en ple desert  aconseguiria trobar algú bevent Coca-Cola, per 

tant crec que no és gaire indicatiu del grau de salut democràtica, social i política que hi 

pugui haver en un país.  

Res més. Lamentem que la moció no s’aprovi. Sabem que vostès parlen de bona fe i no 

qüestionem aquí l’independentisme de ningú només per un símbol, però nosaltres 

creiem que les accions simbòliques són també importants i en aquest cas recolzada per 

un sector bastant majoritari i constatat de la població garriguenca, tampoc entràvem a 

forçar una situació de forma massa complicada. Res més . Gràcies.  

 

El Ple de l’Ajuntament per 3 vots a favor (2 C.U.P.-PA, i 1 SI-Solidaritat),  4 abstencions (4 

Acord+ERC-AM) i 10 vots en contra (7 CiU, 1 C’s, 1 PSC-CP, i 1 ICV-EUiA-E) dels 17 

membres assistents, essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, desestima la moció. 
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11. Precs i Preguntes  

Precs 

No se’n presenten. 

 

 

Preguntes escrites 

No se’n presenten 

 

Preguntes orals 

 

Preguntes orals que formula  la Sra. Clara Dachs, en representació del grup municipal de la 

C.U.P-PA: 

• Voldríem saber si ja han rebut els pressupostos dels espais d’expressió ciutadana a la 

Garriga, per tal de dur a terme l’acord del Ple de juliol? 

 

• Voldríem saber quan se’ns convocarà per revisar el ROM, tal com vam demanar al Ple 

de juny? 

 

• Com es concretarà l’estudi i treball de les propostes que hem fet del pressupost? 

 

• Cada vegada que s’hagi de fer una obra pública s’haurà de contactar a una empresa 

externa per fer-ne el seguiment i control, tenint en compte que l’àrea d’Urbanisme ja 

disposa de personal propi? 

 

Preguntes orals que formula  el Sr. Roger Prims, en representació del grup municipal de la 

C.U.P-PA: 

• S’ha explorat ja la possibilitat de municipalitzar la zona blava? 

 

• Se’ns pot ampliar la informació apareguda a “El Garric” sobre el descobriment d’un nou 

jaciment romà a la Garriga? 

 

Pregunta oral que formula  el Sr. Ángel Guillén, en representació del grup municipal de C’s: 
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• Com no m’ha respòs abans voldria saber, Sra. alcaldessa,  quan té pensat donar 

compliment a la sentència que l’obliga a posar la bandera d’Espanya al balcó?. 

 

Pregunta oral que formula  el Sr. Àlex Valiente, en representació del grup municipal del PSC-

CP: 

Durant el debat de les ordenances se’ns va comentar que també podia ser l’oposició la   

que liderés algunes  reunions i nosaltres no volem sortir del plenari sense haver fixat 

una reunió per la comissió de polítiques socials i tarificació social que serveixi per 

definir les línies dels ajuts als llibres de text, a transport públic i a material escolar i 

naturalment  algunes bonificacions que es van parlar al plenari de les ordenances.  

Tampoc voldríem deixar passar l’oportunitat de demanar que la reunió de Participació 

ciutadana que està convocada  pel proper dia 10 de gener, a banda de tractar temes del 

Pla d’igualtat s’inclogui el punt del debat de la Garriga que s’ha endarrerit des del mes 

de juny o juliol i que també es pugui parlar de  com enfocar la possibilitat que la 

ciutadania opini sobre el possible romanent positiu de tresoreria. Finalment també sobre 

el tema del debat del ROM.  

Així si la resta de grups polítics estan a favor la pregunta oral seria la següent:  

• Podem incloure els punts citats a l’ordre del dia de la propera reunió de la comissió de 

participació ciutadana i a la vegada convocar a la següent setmana una reunió de la 

comissió de política social ?  

 

Per formular la segona pregunta  hauria d’agrair abans a l’equip de govern que se’ns ha 

passat avui la invitació a la inauguració de la reforma  del carrer Calàbria. També haig 

de reconèixer que hem tingut molta sort amb la pluja de divendres passat ja que 

d’aquesta forma hem pogut estar convidats, doncs fins ara no ho havíem estat. 

Paral·lelament a les xarxes socials ens vam adonar que hi havia un homenatge a una 

entitat esportiva, en aquell cas no vam tenir la sort de la pluja  i va fer sol. La pregunta 

que formulem és: 

• Per quin motiu no se’ns convoca de forma oficiosa a alguns actes per part de l’equip de 

govern ? 

 

• La tercera pregunta és per demanar  si se’ns pot informar, ja que se’ns ha dit durant 

aquesta sessió dels pressupostos, de com està el tema de la instal·lació de plafons  
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perquè les entitats puguin anunciar els seus actes. 

•  Finalment preguntar sobre el tema de l’asfaltat de la N-152 B. 

 

Pregunta oral que formula  el Sr. Xavier Bernaldo, en representació del grup municipal de SI-

Solidaritat: 

• Aquesta és una pregunta pel Sr. Esteban, no sé si està al cas que al carrer Vicenç Ferrer 

està ple d’uns sots que jo penso que hi cap fins i tot un camió a dins. S’ha aixecat 

l’asfaltat. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Això és més que una pregunta era com una aportació, no? 

 

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo: 

 La pregunta era si estava al cas el regidor.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

No ho se. En tot cas li agrim la seva aportació perquè ara si estem al cas i per tant ens ho 

podrem mirar.  

 Referent als espais, estan al caure els tres pressupostos. Hem hagut  de demanar tres.  

En quant a la revisió del ROM òbviament es començarà a treballar al 2017, no li sé dir 

ni   quants dies ho farem, ni quan de temps trigarem a revisar-lo, en tot cas esperem que 

sigui prou celerós per tal que al 2017 tinguem el ROM revisat.  Pel que fa a l’estudi de 

treball i propostes penso que precisament ens hem d’anar trobant per tal d’anar 

endreçant aquestes propostes i anar veient com les canalitzem via pressupost o bé si 

algunes d’elles ja estan en partides, anar veient com les poden anar desenvolupant, totes 

aquelles que es puguin anar acceptant. 

Referent al control extern de les obres públiques, li diré que cada vegada que calgui i 

que tan l’enginyer i cap d’àrea de territori, com els tècnics de la casa considerin oportú 

trobar aquest suport extern de control d’obres perquè per la seva envergadura així ho 

requereixen i siguin obres que afectin el mínim possible la vida del veïns i veïnes de la 

Garriga, doncs així ho farem. De fet haver pogut  disposar, a les obres del carrer 

Calàbria, d’aquesta empresa que externament hagi pogut estar fent dia a dia aquest 

seguiment, control i suport de les obres ha permès que hi hagi una pacificació i una 

convivència veïnal amb les obres molt més fàcil, s’ha pogut endreçar molt millor 
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l’execució de les obres, perquè, escolti’m! els treballadors municipals no estan aquí 

plegats de braços durant tot el dia esperant a veure quina feina els hi cau!. Els 

treballadors municipals treballen molt i això ho vull dir i ho vull defensar .Tenen molta 

feina i hi ha vegades que no poden assumir altres feines i en aquest sentit cal donar-los 

aquest suport i aquest recolzament quan ells ho consideren oportú, que és en la minoria 

dels casos, però quan és necessari així els escoltem i ho fem.   

Pel que fa a la comissió d’urbanisme, parlem.ne, nosaltres estem oberts a parlar de tot . 

Ara això de la municipalització de la zona blava ... tot es pot parlar, per tant en el lloc 

on pertoqui parlar d’aquests temes si volen ho posarem a l’ordre del dia per començar a 

treballar i a planificar aquests conceptes. 

Sobre el descobriment del nou jaciment els donarem informació detallada. Però en tot 

cas dir que si, que hi va haver aquesta troballa, una troballa interessant , però cal dir que 

ja està tot cobert i tapat per protegir-ho. Estava en un terreny particular, no era una finca 

municipal i en aquest sentit ja els passarem tota la informació que tenim.  

Sr. Guillén l’únic que li contestaré i li faré referencia a la moció anterior, hi ha partits 

polítics que són més de dir que de fer i el nostre és més de fer que de dir i amb això ja li 

he contestat la seva pregunta.  

En quant a les preguntes del PSC en temes de la reunió de la comissió de tarifació 

social, ara mateix permeti’m que no li doni un dia concret perquè hauríem de mirar de 

consensuar-lo i veure quin és el millor dia per fer aquesta reunió que hem de fer al mes 

de gener si o si. 

Acceptem que totes aquestes peticions que ens ha fet per la comissió de participació es 

puguin incloure a l’ordre del dia per tal que les puguem treballar i desenvolupar i si li 

sembla de cara a demà o demà passat farem la proposta de quin dia del mes de gener ens 

trobarem la comissió de tarificació social.  

Referent a la invitació a la inauguració el carrer Calabria dir-los que certament que 

plogués va anar molt bé, perquè ens ha permès repensar aquest acte, coordinar-lo i 

conduir-lo des de l’ajuntament de la Garriga i en aquest sentit ens ha permès fer-ho 

diferent , controlar l’esdeveniment i per tant se’ls ha convidat a participar d’aquest acte. 

També a l’associació de comerciants de la Garriga a l’empresa que ha dut a terme les 

obres. És a dir la invitació s’ha fet extensiva a altres entintats i empreses que tampoc 

havien estat convidades. 

Referent a convidar a la resta d’actes intentaré organitzar de manera que si a nosaltres 

ens arriba l’acte a alcaldia, des d’alcaldia es fa la invitació a tots els regidors , mirarem 
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que si ha passat algun cas que des d’una regidoria no s’ha informat per tal poder 

convidar, que això es recondueixi, es corregeixi perquè puguin ser convidats a tots els 

actes . 

Sobre els plafons informatius estem esperant com ja hem dit i sobre l’asfaltat del tram 

de la N152 B ara el Sr. Esteban em comentava que ja s’ha contractat per fer aquest tram 

i que de cara al gener iniciarem les obres de reparació d’aquest tram de la carretera.  

Referent al que ha dit Solidaritat en prenem nota per tal de posar-hi solució.  

 

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, la Sra. Meritxell Budó i Pla  

Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió sent les vint-i-una hores i  onze minuts, del qual com a 

Secretari dono fe. 

 

Vistiplau        

Meritxell Budó i Pla       Joaquim Rosell i López  

Alcaldessa             Secretari  

 

 

 

 

 

 


