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

24 DE FEBRER DE 2016 

 

La Garriga, vint-i-quatre de febrer de dos mil setze. 

 

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

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

 

Alcaldessa: 

Sra. Meritxell Budó i Pla (CiU) 

 

Regidors: 

Sra. Montserrat Llobet i Llonch (CiU) 

Sr. Joan Esteban i Sans (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. Sònia López Martínez   

 

(*) El Sr. Roger Prims i Vila s’incorpora al punt número 3. 
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Ordre del dia: 

 

1. Aprovació, si s’escau,  d’acta núm. 81 corresponent al ple ordinari de 27 de gener de 2016  

2. Despatx d’ofici  

3. Presa de possessió dels regidors Sr. Jordi Calatrava Adell  (CiU) i Sra. Carme Pérez 

Farrerons (ICV-EUiA-E)   

4. Nomenament dels nous regidors. com a representant dels seus grups  a diferents òrgans 

col·legiats de constitució obligatòria, (Junta de portaveus, Comissió especial de comptes).  

5. Nomenament dels nous regidors com a representant dels seus grups  a diferents òrgans 

col·legiats de constitució no obligatòria així com comissions polítiques. 

6. Autorització compatibilitat personal municipal funcionari; Enginyer municipal. 

7. Sol·licitud al Departament d'Ensenyament d'autorització de desafectació de 2 habitatges 

dels mestres, ubicats al CEIP Puiggraciós, carrer de Pere Ballús 23 i 25. 

8. Aprovació de l’acord relatiu a l'acceptació com a membre de VOTV SLU i els seus 

òrgans de gestió. 

9. Aprovació dels models del registre de béns patrimonials i d’activitats dels membres 

electes de l’Ajuntament de la Garriga, per a l’adaptació a la Llei de Transparència als 

efectes de la seva publicació. 

10. Aprovació de la modificació del pla d’inversions i el seu finançament previst per 

l’exercici econòmic 2016 

11. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost quart trimestre del 2015 

12. Donar compte de l'informe de la Intervenció i tresoreria municipal relatiu al compliment 

de la llei de mesures de lluita contra la morositat i  de l'informe relatiu al període mitjà de 

pagament a proveïdors d'acord amb el reial decret 635/2014, a 31 de desembre de 2015. 

13. Informes de l’alcaldia  

14. Mocions. 

15. Precs i Preguntes. 

 

 

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. 81 corresponent al ple ordinari de 27 de gener de  2016. 
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INTERVENCIONS  

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

 Molt bona tarda a tothom. Res a dir.  

 

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

 Bon vespre a tothom. Res a dir tampoc. 

 

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

 Bona tarda a tots i totes. Res a dir.  

 

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

 Bona tarda. Res a dir. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

En aquests moments, donat que hi ha dues persones que estan presents al plenari però 

no poden votar encara i que un regidor de la C.U.P s’incorporarà més tard, només som 

14 els regidors que tenim dret de vot de l’acta de la sessió anterior.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 14  membres assistents (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 

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

aprova l’acta de la sessió ordinària de 27 de gener de 2016. 

 

 

2. Despatx d’Ofici 

 

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

acords de la Junta de Govern Local 

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

i Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  30/11/15 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
relació de despeses menors 
de caràcter periòdic i 
repetitiu i de personal 
corresponents al dia 30 de 
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novembre per un import 
total de 975.072,19 euros 

2 Hisenda, Promoció 
i Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  1/12/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2015.49, mitjançant 
transferències de crèdit 
entre aplicacions de despesa 
del pressupost vigent 

3 Hisenda, Promoció 
i Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  1/12/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per suplement 
de crèdit, número 2015.49 
per import de 219.808,00 
euros amb finançament 
amb baixes de crèdit i 
romanent de tresoreria per 
a despeses generals 

4 Hisenda, Promoció 
i Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  17/12/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2015.54, mitjançant 
transferències de crèdit 
entre aplicacions de despesa 
del pressupost vigent 

5 Hisenda, Promoció 
i Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  17/12/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per suplement 
de crèdit, número 2015.54 
per import de 3.490,32€ 
euros amb finançament 
amb càrrec a minoracions 
d’aplicacions 
pressupostàries.  

6 Hisenda, Promoció 
i Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  23/12/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2015.55, mitjançant 
transferències de crèdit 
entre aplicacions de despesa 
del pressupost vigent 

7 Hisenda, Promoció 
i Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  17/12/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2015.55 per import 
de 32.821,55 euros amb 
finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions 
pressupostàries 

8 Identitat Ensenyament  31/12/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la liquidació de 
quotes de desembre del 
curs 2015/16 de l’EMAD, 
per un import de 53,15 €; i 
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aprovar la liquidació de 
quotes de desembre del 
curs 2015/16 de l’EME, per 
un import de 50,00 €. 

9 Territori i 
Sostenibilitat 

Via Pública  31/12/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
restar assabentats de 
l’ocupació de via pública 
de la Gelateria El Trèvol 
SCP amb la instal· lació 
d’una terrassa davant del 
seu establiment, situat a la 
plaça de Can Dachs 
número 10, amb 12 taules 
amb cadires durant el mes 
de novembre del 2015 i 8 
taules amb cadires durant el 
mes de desembre del 2015 i 
aprovar la liquidació 
corresponent. 

10 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 31/12/15 Avocar la competència  i 
abonar al tècnic de Serveis 
Econòmics (grup A1), per 
desenvolupar la totalitat de 
les tasques d’Interventor  
accidental del dia 18 a 20 
d’abril de 2015 ambdós 
inclosos, el dia 26 de maig 
de 2015 i del 25 de juny al 
10 de juliol de 2015, 
ambdós inclosos, la 
quantitat diferencial de 
563,69€. 

11 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 31/12/15 Avocar puntualment la 
competència i aprovar el 
pagament d’un  
complement de 
productivitat al, conserge 
de Cultura (AP) per 
desenvolupar la tasca 
d’auxiliar tècnic durant 
103,5 hores en el mes de 
desembre, la quantitat de 
155,25 euros. 

12 Hisenda, Promoció 
i Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  31/12/15 Aprovar  les liquidacions 
dels serveis realitzats al 
cementiri de La Doma i al 
cementiri nou a finals de 
desembre de 2015 

13 Hisenda, Promoció Hisenda  31/12/15 Iniciar l’expedient de 
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i Desenvolupament 
econòmic 

modificació de crèdits 
número 2015.56, mitjançant 
transferències de crèdit 
entre aplicacions de despesa 
del pressupost vigent 

14 Hisenda, Promoció 
i Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  31/12/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2015.56 per import 
de 324,34 euros amb 
finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions 
pressupostàries. 

15 Hisenda, Promoció 
i Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  31/12/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdit del 
pressupost vigent 
mitjançant generació de 
crèdit finançat amb majors 
ingressos i fer compromís 
d’ingrés a l’àrea de 
promoció de comerç i 
treball per aportació de 
l’Agrupació de serveis i 
comerciants de la garriga 
per finançar part de les 
depeses de les llums de 
Nadal. 

16 Hisenda, Promoció 
i Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  31/12/15 Aprovar l’expedient de 
modificació de crèdit 
número 2015.57 mitjançant 
la generació de crèdit 
finançat amb majors i/o 
nous ingressos no tributaris, 
del pressupost vigent per un 
import de 36.300,00 euros i 
disposar que es tramiti 
d'acord amb les bases 
d’execució del pressupost, 
punt quinzè, 

17 Hisenda, Promoció 
i Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  31/12/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2015.58, mitjançant 
transferències de crèdit 
entre aplicacions de despesa 
del pressupost vigent. 

18 Hisenda, Promoció 
i Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  31/12/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2015.58 per import 
de 1.130,48 euros amb 
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finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions 
pressupostàries 

19 Hisenda, Promoció 
i Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  31/12/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2015.59, mitjançant 
transferències de crèdit 
entre aplicacions de despesa 
del pressupost vigent. 

20 Hisenda, Promoció 
i Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  31/12/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2015.59 per import 
de 4.263,71 euros amb 
finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions 
pressupostàries 

21 Identitat Joventut  31/12/15 Autoritzar els pagaments 
posteriors de varies  
factures corresponents a 
activitats Cap d’any 
Infantil, Cap d’any adult. 

22 Identitat Ensenyament  31/12/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar un increment de 
l’import del contracte 
menor, subscrit amb 
l’empresa Monsó, Fusta i 
Construcció, SL, de 
Granollers, per 
l’aprovisionament de fusta 
pel taller d’ebenisteria  de 
l’EMAD, de 12.000 a 
17.500 euros per poder fer 
front a les despeses de 
material del taller 
d’ebenisteria fins al mes 
d’abril. 

23 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 31/12/15 Aprovar el pagament d’un 
complement de 
productivitat a la tècnica 
auxiliar de joventut i al cap 
de conserges  per l’especial 
responsabilitat que 
comporta estar al càrrec de 
la festa la nit de cap d’any 
2015, per import de 200 € a 
cadascun d’ells. 

24 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 31/12/15 Aprovar la despesa per 
import de 740,75€ per 
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gratificacions 
extraordinàries als 
conserges d’instal·lacions 
esportives i al conserge 
d’educació per treballs 
extraordinaris fora de la 
jornada laboral  durant el 
mes de desembre. 

25 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 31/12/15 Aprovar les gratificacions 
per treballs extraordinaris 
al personal de  Policia 
Local relacionat al decret, 
per treballs extraordinaris 
fora de la jornada laboral 
durant el mes de 
desembre,per import total 
2.539,28€ 

26 Serveis a les 
persones 

Esports  8/1/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar el conveni de 
col·laboració per a la 
formació pràctica en 
centres de treball amb la 
Universitat de Vic, per 
acollir alumnes en 
pràctiques de Grau 
C.A:F.E. 

27 Hisenda, Promoció 
i Desenvolupament 
econòmic 

Comerç Per 
delegació 

8/1/16 Avocar la competència 
delegada i autoritzar la 
celebració de l’ activitat de 
ball al carrer Calàbria, 
davant el núm. 6 el proper 
dissabte dia 9 de gener de 
2016 en la franja horària de 
19:00h a 21:00 

28 Alcaldia RRHH  8/1/16 Nomenar el Sr. ATA Cap 
d’Estudis de l’EMAD a 
partir del dia 11 de gener 
de 2016 i fins al 30 de juny 
de 2016. 

29 Identitat Cultura Per 
delegació 

12/1/16 Autoritzar la cessió de la 
Sala d’Exposicions Andreu 
Dameson del dia 12 al 23 
de gener de 2016, de les 
10:00 a les 13:00 i també la 
Sala d’Actes de la 
Biblioteca municipal del 
dia 12 al 22 de gener de 
2016, de les 16:00 a les 
20:00,  per pagar les 
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participacions de loteria del 
PSC. 

30 Identitat Ensenyament  12/1/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la baixa i acordar 
la devolució d’ingressos 
indeguts del càrrec de 
l’alumne APG de l’EMM 
per import principal de 
48.00 euros, més els 
interessos de demora que 
correspongui al titular del 
compte de l’alumne. 

31 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  13/1/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
concedir la llicència d’obra 
major per la reforma d’un 
edifici de dos habitatges 
per transformar-lo en únic 
habitatge  al, carrer 
Impremta, núm. 9-11, de la 
Garriga (Oma 25/2015) i 
aprovar la liquidació 
corresponent a l’ICIO i la 
taxa de llicència urbanística 
per import de 4.642,69€ 

32 Serveis a les 
persones 

Esports  14/1/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria corresponent al 
mes de gener de 2016 de 
l’activitat de karate, de 95 
valors i d’un import de 
2.491,65€. 

33 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 
delegació 

14/1/16 Autoritzar el permís de 
paternitat a l’administratiu 
adscrit a la policia local 
(grup C1) del 14 de gener 
a1 10 de febrer de 2016 (28 
dies/naturals), ambdós 
inclosos. 

34 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 14/1/16 Abonar a la Sra. MGP 
Administrativa de l’àrea de 
cultura (grup C1-14)amb 
motiu de la finalització de 
la relació administrativa  
amb aquest ajuntament, 
l’import brut de 516,55€ 
corresponent a la part 
meritada de la paga de juny 
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i les vacances no gaudides. 
35 Alcaldia Serveis 

interns/RH 
 14/1/16 Avocar puntualment la 

competència i aprovar el 
complement de festivitat 
anual 2015 per a 
l’inspector, caporals i 
agents de Policia Local per 
import total de 26.245,61€. 

36 Identitat Cultura   14/1/16  Avocar puntualment la 
competència i autoritzar les 
activitats enumerades al 
decret previstes per la 
celebració de Carnestoltes 
2016 els dies 16 de gener 
de 2016 i 6, 7 de febrer de 
2016 i aprovar la despesa 
màxima de 5.000€ 

37 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 15/1/16 Abonar amb motiu de la 
finalització de la relació 
administrativa amb aquest 
ajuntament, l’import brut 
de 713,80€ corresponent a 
la part meritada de la paga 
de juny i les vacances no 
gaudides a la Sra. MQCE . 

38 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 15/1/16 Abonar al professor de 
l’EMAD (grup A-2) amb 
motiu de la baixa 
voluntària de la seva 
relació laboral amb aquest 
ajuntament, l’import brut 
de 256,78€ corresponent a 
la part meritada de la paga 
de juny i de desembre 

39 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 
delegació 

15/1/16 Autoritzar l’assistència de 
les persones relacionades al 
decret al cursos del Pla de 
Formació Agrupat per a 
l’any 2016 de la Diputació 
de Barcelona i aprovar les 
despeses corresponents de 
locomoció. 

40 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 
delegació 

19/1/16 Autoritzar l’assistència de 
la tècnica auxiliar de 
Turisme a la Fira 
Internacional de Turisme 
que tindrà lloc a Madrid  
els dies  21, 22 i 23 de 
gener de 2016 a Madrid i 
aprovar les despeses 
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corresponents als 
desplaçaments  i dietes. 

41 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

19/1/16 Autoritzar a Gospel Joy de 
la Garriga l’ús de 
l’Auditori de l’EMM, el dia 
30 de gener de 2016, en 
horari de 11.30 a 14.30 h., 
per fer un assaig extra del 
cor amb material 
d’amplificació per fer 
proves. 

42 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  19/1/16 Procedir a l’arxiu de 
l’expedient d’ordre 
d’execució incoat al titular 
de l’activitat de restauració 
que s’exerceix al local PB 
del carrer Calàbria, núm. 
127, cantonada amb carrer 
Farrans, relatiu a adequar la 
sortida de fums de 
l’activitat, d’acord amb allò 
previst al PGOM de 
conformitat amb les 
consideracions de la part 
expositiva. 

43 Identitat Ensenyament  20/1/16 Pagament a justificar de 
l’àrea d’ensenyament per 
import de 300.00 €, per fer 
front a les despeses 
derivades del funcionament 
intern de l’Escola 
Municipal d’Art. 

44 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 20/1/16 Prorrogar la contractació en 
el marc del POM 2015 
subvencionats parcialment 
per la Diputació de 
Barcelona a través del 
“Programa complementari 
de foment de l’ocupació 
local” en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”, des del dia 22 
de gener de 2016 i fins el 
21 de juliol de 2016, amb 
una jornada de 37,5 hores 
setmanals mitjançant 
contracte laboral d’obra o 
servei de durada 
determinada i amb una 
retribució de 850€ bruts 
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mensuals, més la part 
proporcional prorratejada 
de les pagues 
extraordinàries (141,67€), a 
la Sra. EAG pel projecte 
Arxiu Hisenda. 

45 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

20/1/16 Autoritzar a la societat 
coral l’Aliança l’ús de 
l’auditori de l’EMM, el dia 
20 de febrer de 2016, en 
horari de 16:00 a 21.00 h, 
per rodar un assaig. 

46 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

20/1/16 Autoritzar al Cor 
Sarabanda l’ús de l’auditori 
de l’EMM, el dia 27 de 
febrer de 2016, en horari de 
10:00 a 14.00 h. i de 16.00 
a 20.00 h. i el dia 28 de 
febrer de 2016, en horari de 
16.00 a 20.00 per un assaig 
extraordinari. 

47 Identitat Joventut Per 
delegació 

20/1/16 Autoritzar la cessió de 
l’auditori de l’escola de 
música al Sr. ENB, actuant 
en nom de l’entitat 
Associació de Joves 
assemblearis de la Garriga, 
per a la realització d’una 
activitat el dia 20 de febrer 
del 2016 consistent en un 
espectacle teatral. 

48 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  20/1/16 Procedir a l’arxiu de 
l’expedient d’ordre 
d’execució incoat al 
propietari de la nau situada 
al carrer Torrent dels 
Murris, núm.51, relatiu a  
eliminar les peces de 
teulada en perill de caure a 
la via pública i fer un repàs 
de l’estat de la coberta per 
eliminar possibles riscos. 

49 Identitat Ensenyament  20/1/16 Pagament a justificar de 
l’àrea d’ensenyament per 
import de 200.00 € per a 
fer front a les petites 
despeses derivades del 
funcionament de l’EME. 

50 Alcaldia Seguretat 
Ciutadana 

 21/1/16 Considerar provats els fets 
següents: Alterar l’ordre i 
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la tranquil·litat pública amb 
sorolls, de conformitat amb 
els documents que consten 
a l’expedient en relació a la 
infracció comesa pels 
senyors CPN i AFS i 
imposar una multa de 100€ 
a cadascun dels infractors. 

51 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

21/1/16 Autoritzar a Els Bernats 
Pescaires del Congost, l’ús 
de l’auditori de l’EMM, 
tots els dilluns del curs 
2015/16, en horari de 11:00 
a 13.00 h, amb inici el dia 
25 de gener de 2016 i fins 
el 25 de juliol de 2016,  per 
poder realitzar els assajos 
ordinaris del grup 
d’havaneres. 

52 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 21/1/16 Concedir al senyor JRB 
Administratiu adscrit a 
secretaria (grup C1) una 
bestreta per un import de 
1.500€, amb l’aplicació de 
les condicions següents:És 
reintegrarà mitjançant 
deducció de 750€ a la paga 
de juny de 2016 i 750€ a la 
paga de desembre de 2016. 
Caldrà que la bestreta es 
trobi totalment cancel·lada 
a 31/12/2016. 

53 Alcaldia Secretaria  22/1/16 Convocar la pròxima sessió 
ordinària del Ple a la Sala 
de Plens el dia 27 de gener 
de 2016 a les 19 h i fixar 
l’ordre del dia. 

54 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  25/1/16 Ampliar el termini 
d’al· legacions en cinc dies 
concedit en l’expedient 
d’ordre d’execució aprovat 
per la Resolució de  
l’alcaldia de data 11 de 
gener de 2016 relatiu a la 
implementació de mesures 
de protecció i de 
reparació/consolidació de 
l’immoble situat al Passeig, 
21. 

55 Territori i Via Pública Per 25/1/16 Autoritzar a l’Ajuntament 
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Sostenibilitat delegació de l’Ametlla del Vallès a 
que la 3a. Cursa de 
Muntanya Puiggraciós 
Extrem i Race passi per 
camins rurals del terme 
municipal de la Garriga el 
proper 21 de febrer del 
2016, de les 08:30h a les 
11:30h, en el ben entès que 
en els trams que discorri 
per finques de titularitat 
privada haurà de disposar 
del consentiment dels 
corresponents propietaris 

56 Hisenda, Promoció 
i Desenvolupament 
econòmic 

Turisme Per 
delegació 

25/01/16 Autoritzar la cessió de la 
sala polivalent de 
l’equipament de Can 
Raspall a la CUP La 
Garriga, per la celebració 
de la conferència 
“exposició del 
procediments negociador 
CUP-JxSI”,  el dia  1 de 
febrer de 2016 de 19:30 a 
22h. 

57 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  25/01/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
restar assabentats de 
l’ocupació de via pública 
els dissabtes 2, 9, 16 i 23 
de gener 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 per 
ocupació de la via pública 
el dissabte 30 de gener del 
2016. 

58 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 26/1/16 Avocar la competència i 
incrementar la jornada del 
Sr. DGP, Mestre de taller 
de l’EMAD (C1) del 27% 
actual al 57% de jornada 
laboral a partir del dia 26 



 

p.o. 24/02/2016 
 

15

de gener de 2016 i fins la 
reincorporació del titular 
que ha causat baixa per IT. 

59 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 26/1/16 Avocar la  i concedir a la 
senyora NMA, 
administrativa de Serveis 
Territorials (grup C1-14), 
la reducció d’un terç de la 
jornada, passant a fer una 
jornada de 25h setmanals 
(66,67% jornada) amb el 
80% de les retribucions per 
tenir cura de la seva filla 
menor de sis anys, amb 
efectes a partir del dia 1 de 
febrer de 2016 i com a 
màxim fins al 31/05/2021, 
data en la que la seva filla 
farà els sis anys.  

60 Hisenda, Promoció 
i Desenvolupament 
econòmic  

Contractació  27/01/16 Avocar puntualment la 
competència i requerir 
l’empresa Happyludic 
Playground and urban 
equipment SL qui ha 
presentat l’oferta 
econòmicament més 
avantatjosa i ha estat 
proposada per la mesa de 
contractació com a 
adjudicatària del contracte 
de serveis d’inspecció i 
manteniment dels parcs 
infantils de titularitat 
municipal perquè aporti la 
documentació acreditativa 
de la capacitat i solvència 
establerta en la part 
expositiva de la resolució 

61 Territori i 
Sostenibilitat 

Via Pública Per 
delegació 

27/01/16 Concedir autorització a la 
Candidatura d’Unitat 
Popular de la Garriga 
(CUP-LG) per realitzar una 
calçotada popular el 
diumenge 28 de febrer del 
2016, al Passeig, al tram 
entre els carrers Blancafort 
i Mina, amb la realització 
d’una foguera per fer la 
brasa pels calçots. 

62 Serveis a les Serveis  27/1/16  Desestimar el recurs de 
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persones socials  reposició interposat per la 
Sra. CPP, contra l’acord de 
la Junta de Govern Local 
de data 14 de desembre de 
2016 de desestimació d’una 
subvenció per a l’IBI,, de 
conformitat amb les bases 
específiques per a la 
concessió de subvencions a 
l’impost de béns immobles 
per a les famílies 
monoparentals i les 
persones vídues, aprovades 
pel Ple de data 27/01/2010 
i publicades en el BOP de 
data 17/03/2010. 

63 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

27/1/16 Autoritzar la cessió del 
menjador i la cuina 
(excepte fogons) de 
l’Escola Tagamanent el 
diumenge 14 de febrer de 
2016, de 14 a 18.30 h, al 
Centre Excursionista 
Garriguenc per portar a 
terme el dinar de germanor 
de la XLV Travessa 
Viladrau - La Garriga, en 
resposta a la seva petició de 
data 25 de gener de 2016. 

64 Territori i 
Sostenibilitat 

Via Pública  28/1/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
Aprovar el Pla de Seguretat 
i Salut presentat per 
l’empresa Electricitat 
Boquet, SL, per l’execució 
de les obres de 
modernització de 
l’enllumenat públic de la 
Garriga 

65 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  28/1/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
Aprovar inicialment el 
“Projecte de construcció 
d’un edifici auxiliar 
polivalent a la parcel·la de 
la Torre del Fanal” redactat 
per l’arquitecte tècnic Marc 
Martínez Fontdevila,  amb 
un pressupost d’execució 
per contracte de  
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119.162,65 euros (21% 
IVA inclòs). 

66 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  28/1/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
Aprovar inicialment el 
“Projecte de rehabilitació 
de la coberta de Can Luna 
(reforma d’una nau 
industrial” redactat pels 
enginyers Carles León 
Esteban i Miquel Padrós 
Ferret,  amb un pressupost 
d’execució per contracte de  
47.257,52 euros (21% IVA 
inclòs). 

67 Serveis a les 
persones 

Esports Per 
delegació 

28/1/16 Autoritzar la cessió de la 
Plaça de l’Església el 
diumenge 14 de Febrer de 
2016 a l’entitat Centre 
Excursionista Garriguenc 
per portar a terme la 45º 
Travessa Viladrau – La 
garriga en resposta a la 
seva petició de data 25 de 
Gener.  

68 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 29/1/16 Contractar a l’educadora 
Social (grup A2-18) amb 
una jornada de 
37,5h/setmanals (100%) a 
partir del dia 2 de febrer de 
2016 mitjançant contracte 
d’interinatge i fins que la 
titular de la plaça, de 
permís per maternitat, es 
reincorpori 

69 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 29/1/16 Nomenar la Sra. TVR, 
funcionària de carrera 
d’una plaça de tècnic/a 
mitjà/na de serveis 
econòmics de l’Escala 
d’Administració General, 
Subescala de Gestió, classe 
tècnics mitjans, grup A2 

70 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 29/1/16 Avocar la  i nomenar a la 
senyora QCE, funcionària 
interina d’una plaça 
d’administratiu/va de RH, 
de l’Escala 
d’Administració General, 
Subescala Administrativa, 
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classe administratius, grup 
C1, fins que es pugui cobrir 
aquest interinatge 
mitjançant el procediment 
reglamentari. 

71 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 29/1/16 Avocar la competència  i 
adscriure a la senyora 
CCM, funcionària de 
carrera d’una plaça 
d’administrativa de serveis 
a les persones  de l’Escala 
d’Administració General, 
Subescala Administrativa, 
classe administratius, grup 
C1, al lloc de treball 
d’administrativa de Serveis 
a les Persones ubicada a 
Serveis Socials amb efectes 
a partir de l’1/02/2016. 

72 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 29/1/16 Avocar la competència  i  
nomenar a la senyora 
EMA, funcionària interina 
d’una plaça 
d’administratiu/vade  
societat del coneixement de 
l’Escala d’Administració 
General, Subescala 
Administrativa, classe 
administratius, grup C1, 
fins que es pugui cobrir 
aquest interinatge 
mitjançant el procediment 
reglamentari. 

73 Alcaldia Alcaldia  1/2/16 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 està previst 
contraure el dia 6 de febrer  
a les 13 h. 

74 Identitat Cultura  1/2/16 Autoritzar a l’Associació 
AEIG Mossèn Jaume 
Oliveras (el Cau) a 
organitzar la Botifarrada de 
Carnestoltes, del proper 6 
de febrer de 2016. 
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75 Alcaldia OAC  2/2/16 Procedir al canvi de 
domicili a la inscripció 
padronal del Sr. ALRM, 
donat que s’havia iniciat 
expedient per resoldre la 
baixa d’ofici del padró. 

76 Serveis a les 
Persones 

Esports Per 
delegació 

2/2/16 Autoritzar la cessió del 
Poliesportiu de Can 
Noguera els dies 21, 22, 23 
i 24 de març de les 9h a 
13h a l’entitat Ushiro club 
esportiu per portar a terme 
l’activitat 2n campus 
karate setmana santa en 
resposta a la seva petició de 
data 16 de desembre de 
2015. 

77 Hisenda, Promoció 
i Desenvolupament 
econòmic 

Turisme Per 
delegació 

2/2/16 Autoritzar la cessió de la 
Sala Polivalent de Can 
Raspall  els dies  7 de maig 
de 16 a 20h i 8 de maig de 
10 a 13:30h. a l’entitat 
Coral Ariadna de la Garriga 
per portar a terme 
l’activitat assaig de la coral 
en resposta a la seva petició 
de data 1 de febrer de 2016 

78 Alcaldia OAC  2/2/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró municipal 
d’habitants a la Sra. FEVO 
de l’habitatge situat al 
carrer Banys núm. 101 
2n1a, per no haver acreditat 
el requisit de la residència 
habitual en aquest domicili. 

79 Identitat Joventut  2/2/16 Autoritzar la cessió de la 
plaça de l’Església el dia 5 
de febrer de 2016 de 
19.00h a les 21.00h a 
l’institut Manuel 
Blancafort per realitzar 
l’activitat de “guerra de 
coixins amb pijama”, 
d’acord amb la seva 
sol·licitud.  

80 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  2/2/16 Pagament a justificar de 
l’àrea de Via pública  per 
import de 60,00€ per a fer 
front a les despeses 
derivades de l’ITV d’un 
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vehicle de l’UOS. 
81 Serveis a les 

Persones 
Esports  3/2/16 Avocar puntualment 

aquesta competència i 
aprovar la cessió de la pista 
núm. 1 a l’Associació 
Arbolag pel dia 13 de 
febrer de 2016 de les 08:00 
h a les 24:00 h per a la 
presentació de instruments 
musicals autòctons i reunió 
de l’Associació 

82 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública   3/2/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
eliminar el projecte de 
despesa número 2014-2-
403-2, d’import 285.000€. 
Generar un nou projecte de 
despesa vinculat a 
l’aplicació pressupostària 
número “403 15320 61900 
ATS.VPU.Centre.Millora 
accessibilitat” del 
pressupost municipal 
vigent, per import de 
415.000€. 

83 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 3/2/16 Avocar la competència i 
autoritzar la inscripció de la 
Sra. NBC al curs  “ Parlar 
en públic és fàcil”, adreçat 
als treballadors socials i 
amb un total de  17,30 h de 
durada , impartit els dies 27 
de gener, 3, 10 17 i 24 de 
febrer de 2016 ,de17 a 
20,30 h. i aprovar  la 
despesa  per import de 
124€ corresponent a la 
inscripció així com les 
despeses de locomoció. 

84 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 3/2/16 Avocar la competència  i 
contractar al senyor JBV, 
com a professor de 
l’EMAD (grup A2-18), 
mitjançant contracte d’obra 
i servei pel curs 2015-2016, 
al 30% de jornada (11,25 
hores/setmanals) a partir 
del 3 de febrer de 2016 i 
fins el 30 de juny de 2016.  

85 Serveis a les Esports  4/2/16 Avocar puntualment 
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Persones aquesta competència i 
aprovar la cessió de la pista 
núm. 1 a l’Associació 
Arbolag pel dia 6 de febrer 
de 2016 de les 08:00 h a les 
24:00 h per a la realització 
d’un campionat de futbol 
sala i una reunió per 
organitzar un grup de ball 

86 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 4/2/16 Autoritzar la inscripció de 
les  logopedes  relacionades 
al decret al curs 
“Dificultats en 
l’aprenentatge de la 
lectoescriptura” amb un 
total de  3 h de durada , 
impartit el dia 2 de febrer 
de 2016,de 10 a 13 h  a 
l’Escola Municipal 
d’Ensenyament i aprovar la 
despesa de 210,00€ del cost 
del curs. 

87 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 5/2/16 Avocar la  i concedir a la 
senyora RGN, 
administrativa 
d’Ensenyament (grup C1-
14), la reducció de 5 
hores/setmanals, passant a 
fer una jornada de 32,5h 
setmanals (86,67% 
jornada) amb la reducció 
proporcional de les 
retribucions, per tenir cura 
de la seva filla menor de 12 
anys, amb efectes a partir 
del dia 5 de febrer de 2016 
i com a màxim fins al 
01/08/2027, data en la que 
la seva filla farà els 12 
anys.  

88 Identitat Ensenyament  5/2/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
liquidació per un import 
total de 2.676,99 €, 
corresponents a quotes del 
curs 2015/16 de nous 
alumnes de l’Escola 
Bressol Municipal Les 
Caliues. 

89 Alcaldia Serveis  5/2/16 Avocar puntualment la 
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interns/RH competència i aprovar 
l’abonament de les 
gratificacions per treballs 
extraordinaris al personal 
municipal relacionat al 
decret (conserge de cultura 
i tècnic d’il·luminació i so) 
per import de 603,17€ pels 
treballs extraordinaris 
realitzats fora de la jornada 
ordinària de treball del mes 
de desembre 2015.  

90 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 5/2/16 Avocar puntualment la 
competència  i aprovar les 
gratificacions per treballs 
extraordinaris al personal 
de la Policia Local 
relacionat al decret per 
treballs extraordinaris fora 
de la jornada laboral  de l’1 
al 31 de gener de 2016 per 
import total de 3.035,66€ 

91 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 5/2/16 Avocar puntualment la 
competència  i aprovar les 
gratificacions per treballs 
extraordinaris al personal 
d’Esports relacionat al 
decret per treballs 
extraordinaris fora de la 
jornada laboral  durant el 
mes gener de 2016 per 
import total de 1.201,45€ 

92 Identitat Cultura Per 
delegació 

7/2/15 Concedir l’ús del Teatre la 
Garriga a l’escola Sant 
Lluís Gonçaga el 14 d’abril 
de 2016 de 09.00h a 13.00h 
i de 15.00h a 17.00h per la 
representació d’anglès dels 
alumnes de 1r i 2n i el 20 
de maig de 2016 de 09.00h 
a 13.00h i de 15.00h a 
17.00h per la representació 
de català dels alumnes de 
6è,  el 26 de maig de 2016 
de 09.00h a 13.00h i de 
15.00h a 17.00h per la 
representació de castellà 
dels alumnes de 3r i 4rt de 
primària. 

93 Identitat Cultura  7/2/16  Pagament a justificar de 
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l’àrea de cultura per import 
de 500 € per a fer front a 
les despeses derivades de la 
compra de material 
fungible per la preparació 
de les diferents 
exposicions. 

94 Alcaldia OAC  8/2/16 Declarar la caducitat de les 
inscripcions i aprovar la 
baixa en el Padró 
Municipal d'Habitants 
d'aquest municipi de les 
persones relacionades al 
decret (3) en haver 
transcorregut el termini de 
dos anys sense que s'hagi 
realitzat la renovació de la 
inscripció en el Padró a la 
qual estan obligats els 
ciutadans estrangers no 
comunitaris sense 
autorització de residència 
permanent. 

95 Identitat Cultura Per 
delegació 

8/2/16 Autoritzar la cessió de la 
Sala d’Exposicions Andreu 
Dameson del 10 al 29 de 
febrer de 2016, a la 
Fundació d’Ajuda 
Oncològica, Oncovallès, 
amb motiu del dia mundial 
del càncer infantil, d’acord 
amb la seva sol· licitud.  

96 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 8/2/16 Publicar la data, lloc i hores 
de les proves selectives del 
concurs de mèrits per 
cobrir una plaça de 
Treballador/a social (Grup 
A2) per cobrir una vacant 
temporal de la plantilla de 
personal i publicar també la 
llista provisional 
d’aspirants admesos i 
exclosos. 

97 Alcaldia OAC  8/2/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró municipal 
d’habitants a la Sra. FL de 
l’habitatge situat al carrer 
Banys núm. 53 1r 2a, per 
no haver acreditat el 
requisit de la residència 
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habitual en aquest domicili. 
98 Alcaldia OAC  8/2/16 Incoar expedient per donar 

de baixa al padró municipal 
d’habitants al Sr. AL de 
l’habitatge situat al carrer 
Banys núm. 53 1r 2a, per 
no haver acreditat el 
requisit de la residència 
habitual en aquest domicili. 

99 Alcaldia OAC  8/2/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró municipal 
d’habitants al Sr. AL de 
l’habitatge situat al carrer 
Banys núm. 53 1r 2a, per 
no haver acreditat el 
requisit de la residència 
habitual en aquest domicili. 

100 Identitat Joventut  8/2/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
programació de primavera 
del 2016 de l’Àrea de 
Serveis a les Persones/ 
Joventut,  i aprovar la 
despesa  corresponent per 
import de 3.532,5€ . 

101 Hisenda, Promoció 
i Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  8/2/16 Procedir a la compensació 
d’ofici, de les liquidacions 
corresponents al cànon del 
bar del Teatre ,  per un 
import 428,07€. 

102 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 9/2/16 Sol·licitar a l’Institut 
Nacional de Seguretat 
Social la jubilació del 
treballador d’aquest 
Ajuntament, senyor MBB, 
amb efectes a partir del dia 
15 de febrer de 2016 i 
considerar extingida la 
relació de laboral amb 
efectes a partir del mateix . 
Liquidar l’import de 
306,76 euros bruts, amb 
motiu d’extinció de la 
relació laboral per 
jubilació. 

103 Hisenda, Promoció 
i Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  9/2/16 Avocar la competència i  
concedir a la Sra. NBB el 
fraccionament del deute 
tributari que té amb aquesta 
administració per import de 
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234,76€, fraccionat en 
quatre mensualitats 

104 Hisenda, Promoció 
i Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  9/2/16 Avocar la competència i  
concedir al Sr. JGG el 
fraccionament del deute  
que té amb aquesta 
administració (Exped. De 
danys a béns públics DBP 
8/15) per import de 
1.864,41€, fraccionat en 
divuit mensualitats. 

105 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 9/2/16 Rectificar l’errada material 
de l’acord de la JGL del dia 
20 de gener de 2016 , sobre 
la contractació en el marc 
del POM 2015 de la Sra. 
EAG (arxiu d’hisenda), on 
diu “prorrogar la 
contractació des del dia 22 
de gener de 2016 i fins el 
21 de juliol de 2016”, ha de 
dir “des del dia 21 de gener 
de 2016 i fins el dia 20 de 
juliol de 2016.” 

106 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 9/2/16 Abonar a la Sra. ERC amb 
motiu de la finalització del 
contracte laboral temporal, 
l’import brut de 1.129,21 € 
corresponent a la part 
meritada de la paga de juny 
i de desembre. 

107 Identitat Ensenyament  10/2/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria del mes de 
febrer de 2016 (quota 
mensual de febrer i 
menjador de gener) de 
l’Escola Bressol Municipal 
Les Caliues, de 140 valors i 
d’import 20.043,01 €. 

108 Identitat Cultura  10/2/16 Sol·licitar la subvenció 
consistent en el servei de 
préstec d’unes 65 carpes 
per a la realització de la 
Fira d’Entitats i 
associacions de la Garriga 
previst el dia 2 i 3 de juliol 
de 2015 a la Diputació de 
Barcelona. 
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109 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

10/2/16 Autoritzar la cessió de l’ús 
del gimnàs de l’Escola 
Giroi els dies 14, 21 i 28 de 
febrer; 6, 13 i 20 de març; 
3, 10, 17 i 24 d’abril i 1, 8, 
15 i 22 de maig de 2016, de 
18 a 21 h,, a l’Associació 
La Garriga Balla per a fer-
hi assajos de ball de cintes i 
altres balls populars de 
plaça per poder ballar-los el 
diumenge de Corpus, en 
resposta a la seva petició de 
data 28 de gener de 2016. 

110 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  11/2/16 Iniciar expedient d’ordre 
d’execució núm. OE 
001/16 per exigir a 
l’empresa PATRICANET 
2005, S.L., propietària de la 
finca situada a la cantonada 
dels carrers Bassal 41-57 i 
Rocabuquera 40-56 de la 
Garriga, el compliment de 
l’obligació de mantenir els 
terrenys, les construccions i 
les instal· lacions en 
condicions de seguretat, 
salubritat i ornament en 
relació a l’obra sense 
protecció i ordenar la 
construcció d’una tanca. 

111 Serveis a les 
persones 

Acció social  11/2/16 Avocar puntualment la 
competència delegada i 
aprovar la relació 
cobratòria dels mesos de 
novembre i desembre de 
2015 i gener de 2016 del 
Servei de Teleassistència 
domiciliària, per un import 
de 906,02 €. 

112 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 11/2/16 Concedir a la senyora ASR, 
Tècnica auxiliar de 
joventut (C1), Llicència 
sense retribució  del 15 de 
febrer de 2016 i fins al 31 
de març de 2016. 

113 Alcaldia OAC  11/2/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró municipal 
d’habitants de les persones 
relacionades al decret, 
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(estrangers comunitaris) en 
haver transcorregut el 
termini reglamentari sense 
que s’hagi realitzat la 
corresponent confirmació 
de residència.  

114 Hisenda, Promoció 
i Desenvolupament 
econòmic 

Contractació  12/2/16 Avocar puntualment la 
competència i rectificar 
d’ofici, en aplicació de 
l’article 105.2 de la llei 
30/92, l’error aritmètic 
detectat en l’acord de la 
junta de govern local de 
data 25 de gener de 2016, 
en el sentit que l´import 
previst per la pròrroga del 
contracte de serveis de 
manteniment preventiu i 
correctiu de les 
instal· lacions elèctriques, 
de gas, d’aparells a pressió, 
fontaneria i de 
climatització dels 
equipaments municipals de  
l´Ajuntament de la Garriga 
amb l’empresa 
ELECTRICITAT 
BOQUET SL,que en lloc 
de 26.248,93 euros i 
5.512,27 euros d´IVA ha 
de ser de 26.748, 93 euros i 
5.617,27 euros d´IVA, amb 
un total de 32.366,20 euros. 

115 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 16/2/16 Concedir al senyor JCP, 
Oficial paleta (grup C2-12), 
un avançament de la 
nòmina de febrer  per un 
import de 200€. Que es  
reintegrarà mitjançant 
deducció de 200€ a la 
nòmina de febrer i caldrà 
que l’avançament  es trobi 
totalment cancel·lat a 
29/02/2016 

 Seguretat 
Ciutadana 

Seguretat 
Ciutadana 

  Resum d’infraccions de 
trànsit del  dia 18 de gener 
al dia 11 de febrer de 2016 

 
 
Acords Junta Govern Local 



 

p.o. 24/02/2016 
 

28

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

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

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

J.G.L. de  25/01/16 43. Nomenament com a funcionari de carrera, Sr. Joan Carles 
Espinosa Garcia, caporal (grup C2-16). 

J.G.L. de  08/02/16 No hi ha assumptes per donar compte al Ple. 

 

INTERVENCIONS 

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

Relaciono els números sobre els que tenim dubtes. El número 5, per saber per què 

sobren aquests diners de subvencions a entitats. El número 21, el 26, el 30, 38, 65, 82, i 

114. 

 

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

Sobre el  número  40, volem saber quins eren els objectius que se li van encomanar a la 

tècnica auxiliar de turisme a l’hora d’assistir a aquesta fira i quins beneficis se n’esperen 

pel nostre poble. 

Sobre el 44 que ens feu cinc cèntims de en què consisteix físicament el projecte “d’arxiu 

d’hisenda”. 

Sobre el 65 entenem que aquest tema està aturat després d’haver rebutjat la construcció 

del bar per part de l’associació Torre del Fanal. Informeu-nos si és això.  

Sobre el 82 voldríem un aclariment, perquè no l’acabem d’entendre i finalment creiem 

que el 98 i el 99 potser estan repetits. Gràcies. 

 

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

Volem demanar sobre el número 7 que és la modificació de crèdit número 55 on hi ha 

un increment de la partida de retribucions a càrrecs polítics de 7.755 € i volem saber 

perquè s’augmenta aquesta partida.  

El número 11 que queda una mica confús, perquè posa que se li paga un complement al 

conserge del teatre i parla de 103 hores per les que se li paguen 155€ . Ens sembla poc, 

aquestes hores que es paguen a poc més d’un euro. 

El número 15 en què hi ha un inici d’expedient de modificació de crèdit de les llums de 

Nadal. Si ja estaven pressupostades, no entenem, perquè hi ha una modificació de 
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crèdit. 

El número 23 en què hi ha uns complements per uns treballadors que van treballar la nit  

de Cap d’Any i voldríem saber si aquests complements que s’atorguen són en 

substitució de les hores extraordinàries o no.  

Sobre el número 26 (em sembla que ja l’ha comentat la Sra. Dachs), bàsicament volem 

saber quines tasques duen a terme aquests llicenciats de C.A.F.E a l’ajuntament de la 

Garriga. També tinc el dubte que no sé si és C.A.F.E o L.C.A.F.E. 

Referent al 62, voldria una explicació sobre aquest decret i el 101 en què hi ha la 

rescissió d’un contracte i voldria una explicació sobre aquesta rescissió.  

 

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

Només dos. El número 61, és una pregunta per la CUP, per veure si ens han convidat o 

no a la calçotada i el número 62. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

El número 5 és una modificació de crèdit, la 2015.54 que fa referencia al fet que a final 

d’any va mancar crèdit en dues aplicacions del pressupost. Una era en l’aplicació de 

cultura sobre el manteniment escènic del teatre, faltaven 1.250 € i l’altra era per la 

recollida d’animals abandonats (com ja saben des de l’àrea de salut es duu a terme 

aquest servei). Faltaven diners en aquestes partides i alhora érem coneixedors de què no 

es gastarien més diners dels que ja s’havien gastat a la cursa popular i altres curses, que 

es fan al més de juliol. També sobraven 1.190 € de subvencions a entitats perquè a 

vegades es pressuposta més del que les entitats poden  justificar i per tant si hi ha un 

sobrant abans que vagi a romanent i per tant a eixugar deute de l’exercici següent, si es 

pot gastar es gasta. Hi havia aquesta part de subvencions d’entitats, en aquest cas de 

cultura, que sobraven i es podia fer una modificació de crèdit i destinar a altres 

necessitats i alhora pel que feia al manteniment escènic del teatre també es fa una 

modificació. Suposo que en aquest cas a una partida... en realitat no sé la diferencia 

orgànica. Sra. interventora, entre la primera i la darrera, és a dir el crèdit en alça i el 

crèdit a la baixa quina diferencia hi ha?. 

 

Intervé la Sra. Sònia López, interventora de la corporació: 

L’aplicació a la baixa, la 21300, és una aplicació de manteniment pròpiament de les 

infraestructures. En el cas del manteniment escènic exactament es diu  “manteniment 
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d’instal·lacions tècniques”. 

La 22611, és una partida de despeses que es va tipificar com a “manteniment escènic” i 

es va posar en aquesta partida que no era pròpiament de les “infraestructures tècniques”, 

sinó que era un manteniment del teatre diferent del que són les instal·lacions tècniques 

de subministrament d’energia o d’aigua. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Per tant es pot dir que estem només re classificant aquests diners però per destinar  

igualment al teatre de la Garriga.  

El número 7 és una altra modificació de crèdit, en aquest cas la 2015.55 i ens 

demanaven per què hi ha un increment de la partida de retribucions a càrrecs polítics de 

7.755 €. És perquè quan es va fer el pressupost 2015 encara no s’havien produït les 

eleccions del mes de maig i per tant no es tenia clar quines eren les necessitats 

retributives dels càrrecs electes (si hi hauria més o menys regidors amb dedicacions, 

d’un mandat a l’altra). Entenc que en aquest cas el que fa aquest increment de partida 

per retribucions bàsiques de càrrecs electes es refereix a què mancava partida per 

assumir aquestes despeses.  La diferencia entre el mandat passat i aquest mandat és que, 

per exemple, jo mateixa com a alcaldessa tenia dedicació exclusiva a l’ajuntament i ara, 

tot i que la tinc, no cobro el salari de l’ajuntament de la Garriga, per tant aquesta 

despesa no hi és. Hi ha una regidora a jornada complerta que ja ho tenia així a finals del 

mandat passat, per tant en aquest sentit  no hi ha cap canvi . Després hi havia dos 

regidors que estaven a mitja jornada com és el cas del Sr. Benzekry i el Sr. Esteban que 

en aquest nou mandat i segons el cartipàs que es va fer en el seu dia estan a ¾ de 

jornada i es va incorporar una mitja jornada més, en aquest cas de la regidora de serveis 

interns, la Sra. Llobet. En aquest sentit no hi ha hagut cap més canvi, ni cap increment 

de salari dels càrrecs electes i ni tant sols pel que fa a les assistències als òrgans 

col·legiats de qualsevol regidor o regidora d’aquest ajuntament. Ni a juntes de govern, 

ni a plens . Per tant suposo que això prové d’un mal càlcul que en el seu dia es va fer de 

les retribucions als càrrecs electes. M’imagino que això d’alts càrrecs es deu referir a 

càrrecs electes. No?. Jo ara parlo de càrrecs electes però potser es refereix a una altra 

cosa. 

 

Intervé la Sra. Sònia López, interventora de la corporació: 

 Si veuen el detall de la modificació correspon als càrrecs electes 
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Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Suposo que és aquesta explicació. 

 

Intervé la Sra. Sònia López, interventora de la corporació: 

 Si. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Ens podríem emplaçar a donar als regidors i regidores més aclariments sobre aquest 

tema. 

 

Intervé la Sra. Sònia López, interventora de la corporació: 

El departament de personal, que és qui va iniciar l’expedient de modificació de crèdit 

que faci aquest informe. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Perfecte, moltes gràcies. 

En quant al número 11 és una productivitat i hi ha una errada, segur que són 10,3 hores i 

per tant no deuen ser 103 hores a 155 € perquè òbviament no els compensaria fer cap 

hora al preu d’1,5€. Segur que és una errada. De tota manera senyor Valiente li donarem 

exactament quina és la xifra d’hores extres que va fer aquest conserge que suposin 

aquests 155€ de retribució que li pertoquen. 

El número 15,  també és de l’àrea d’hisenda, és una modificació de crèdit, que és el que 

fa referencia als llums de Nadal i cal dir que és el que correspon a la part de l’ASIC. Era 

per atendre les despeses necessàries per fer front a aquesta despesa dels llums de Nadal i 

en aquest cas de l’ASIC, l’agrupació de comerciants de la Garriga, per tal de finançar 

aquesta despesa dels llums de Nadal. És així Sr. Marco?.  

 

Intervé el Sr. Lluís Marco, regidor de comerç: 

De fet el que teníem pressupostat era una despesa i el que feia l’ASIC era contribuir a 

aquesta despesa, per això s’havia de preveure d’alguna manera l’ingrés, que era 

aproximadament d’uns 3.500€. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 
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 D’acord, moltes gràcies.  

El següent despatx d’ofici  és el número 21 que són les activitats de Cap d’Any, el cap 

d’any infantil i el cap d’any d’adults on  hi havia uns costos a determinar. Era això el 

que ens estava demanant senyora Dachs, els costos del cap d’any infantil i d’adults?.   

 

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

Si, demanàvem la relació de factures i els imports que heu especificat per conèixer quin 

cost ha tingut. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

D’acord. A l’expedient del ple del despatx d’ofici tenien, a la informació pertinent, totes 

i cada una de les despeses, detallades . Per exemple, 91 € per una monitora que 

coordinava un taller del cap d’any infantil. Una altra monitora 83€, etc. És a dir tenien 

detallat al despatx d’ofici totes les despeses del cap d’any infantil i el d’adults també.  

El número 23 sobre el complement de productivitat que varen cobrar per la nit de Cap 

d’Any, tant la tècnica auxiliar de joventut, com el cap dels conserges, per l’especial 

responsabilitat que comporta estar al càrrec d’aquesta festa de Cap d’Any. En aquesta 

sentit se’ls va pagar aquest complement de 200€ a cadascú que és el mateix complement 

que es paga per treballar la nit de Cap d’Any als agents de la Policia d’aquí de la 

Garriga. És un complement que es paga per estar a disposició del nostre municipi 

aquesta nit, perquè entenem que és una nit que a tothom li agrada estar a casa seva, a 

tothom li agrada estar amb els seus i per tant aquelles persones que pel seu càrrec han de 

desenvolupar tasques aquella nit se’ls paga un complement. Així es va acordar a l’àmbit  

de la mesa de negociació i vam considerar que els tècnics, tant de joventut, com el cap 

de conserges també se’ls havia de pagar aquesta complement a part de les hores extres 

que poguessin generar de despesa aquella nit que treballaven i que probablement es 

paguin com a hores extres o se’ls compensarà com a dies festius.  

El número 26 és un conveni que es duu a terme amb la universitat de Vic per acollir 

alumnes de pràctiques del grau de C.A.F.E. , que puguin treballar a l’àrea d’esports de 

l’ajuntament, autoritzats i coordinats pel tècnic d’esports. Cal dir que tenim alumnes de 

practiques de diferents cursos i carreres a diferents àrees de l’ajuntament. En tenim a 

recursos humans, n’hem tingut a urbanisme, n’hem tingut a via pública, a servei socials, 

vull dir que és una pràctica habitual. Ara estem entrant en convenis amb diferents 

centres educatius perquè els seus alumnes puguin cursar aquestes pràctiques al nostre 
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ajuntament. També de cicles formatius.   

El número 30 és la  devolució d’uns ingressos indeguts, cobrats a un alumne de l’escola 

municipal de música que  s’havia donat de baixa a l’octubre al no poder trobar un horari 

compatible amb el seu horari universitari. Se li havia passat el cobrament igualment, per 

un import de 48€ i per part de l’àrea es va resoldre que calia retornar aquests diners a 

l’alumne i això és el que es fa.   

El número 38 és abonar a un professor de l’escola municipal d’art, amb motiu de la seva 

baixa voluntària l’import brut  corresponent a la part meritada de la paga de juny i de 

desembre. És voluntari, per part del treballador, deixar de prestar serveia a aquesta 

corporació.  

El  40 es refereix a què com vostès saben  és  voluntat d’aquest equip de govern  

treballar i potenciar la imatge de la Garriga, treballar per posar en valor la nostra vila  

com a vila termal. És a dir potenciar el turisme al nostre municipi i per tant assistim, no 

només a aquesta sinó a diverses fires que tenen a veure amb l’àmbit del turisme. En 

aquest cas es va fer aquesta fira al mes de gener, concretament del 21 al 23 de gener a 

Madrid i   nosaltres representats en aquest cas per l’àrea de Turisme i per la seva tècnica 

vam assistir a l’estand de l’ajuntament de la Garriga, probablement conjuntament amb 

la  Diputació de Barcelona que és el paraigua en el marc de la marca “Turisme de 

Barcelona” en el que participen diferents municipis . Vam participar d’aquesta fira com 

fem habitualment . És voluntat seguir potenciant, també, el turisme en el nostre 

municipi.  

El número 44 és una pròrroga en el marc dels plans d’ocupació municipal 2015, 

subvencionats parcialment per la Diputació de Barcelona, fins el 21 de juliol de 2016 . 

És a dir, nosaltres en els plans d’ocupació que fem a l’ajuntament i que són per sis 

mesos, sempre donem l’opció de prorrogar-los sis mesos més als treballadors que així 

ho desitgin i si l’ajuntament ho veu bé i té la necessitat de seguir treballant aquells plans 

d’ocupació, fins un màxim de 12 mesos . Després, els treballadors han d’estar un 

període sense poder-se presentar a més plans d’ocupació i al cap d’un any poden tornar 

a concórrer si és el cas. Això és el que estem fent, senzillament prorrogar per 6 mesos 

més a alguns treballadors de la casa amb aquests plans d’ocupació. 

 

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

No preguntava això, perquè ja ho sabia, volia saber quin és el projecte aquest “d’arxiu 

d’hisenda” que diu al decret, no la pròrroga del treballador/a.  
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Intervé la Sra. alcaldessa: 

L’arxiu municipal té diverses competències i en aquest cas l’àrea d’hisenda també 

requereix fer una tasca d’arxiu important. Fa un any i escaig que tenim arxivera i que 

estem començant a endreçar tot el que convenia endreçar com ajuntament i aquesta 

persona, contractada en el marc dels plans d’ocupació, està donant suport a aquesta part 

de l’arxiu que també és fonamental i que cal endreçar.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

El 62, com vostès saben des d’aquí a l’ajuntament donem subvencions per l’IBI, perquè 

no podem fer bonificacions donat que al ser una llei no ens correspon poder bonificar 

certs trams, però  vàrem considerar que per vidus, vídues o famílies monoparentals , 

calia donar aquest recolzament en el cas de tenir unes necessitats especials i 

determinades. Es pot ser família monoparental  i tenir uns ingressos molt importants i 

per tant no requerir d’aquesta subvencions, per exemple. Sempre lligat a les 

circumstàncies personals i al nivell d’ingressos, es pot subvencionar aquest impost als 

ciutadans que així ho requerissin. Al desembre es resolen aquestes subvencions i 

s’estimen o es deneguen en funció dels criteris dels serveis socials sobre si la persona 

compleix tots els requisits per poder subvencionar-los aquest impost. El dia 7 de gener 

de 2016 van presentar un recurs de reposició referent a la denegació d’una subvenció de 

l’IBI, en aquest cas per a famílies monoparentals . Tenint en compte totes les bases 

específiques que regulen l’atorgament d’aquestes subvencions, tenint en compte 

l’informe de la treballadora social, d’acord també amb la regidoria d’acció social en què 

es proposava denegar aquest recurs presentat perquè d’acord amb les bases aprovades 

els ingressos de la persona interessada superaven el salari mínim interprofessional que 

és un dels requisits que segons les bases s’han de complir per poder accedir a aquest 

ajut. Tenint en compte tots aquests fets es va desestimar, per decret, donar aquesta 

subvenció a aquesta persona en concret.  

El 65 és un  decret on s’aprova inicialment el projecte de construcció d’un edifici 

auxiliar polivalent a la Torre del Fanal per un import de 119.000€ Vol dir que per fer-ho 

de pressa perquè s’havia d’aprovar aquest projecte es fa per decret . Un cop aprovat es 

passa el cost del projecte per junta de govern, es publica al BOPB i just l’endemà ens 

reunim amb alguns representants de la entitat que gestiona la Torre del Fanal i ens 

manifesten que ja no volen un bar en aquest equipament. Per tant aquí no diu si es 
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seguirà o no amb aquesta construcció, senzillament és un decret  on es dona compte de 

que es va aprovar inicialment aquest projecte. En cap cas s’ha desestimat i està en estudi 

per part de l’equip de govern de què farem o no en aquest equipament. En tot cas aquí 

no es parla de res més que no sigui l’aprovació inicial del projecte. 

El 82 referent al carrer Calabria, parla del projecte de despeses de les obres que es duran 

a terme al carrer Calàbria. En aquest moment ho traiem a licitació per un valor de 

415.000€ . Però a l’any 2014 s’havia aprovat per PUOSC una despesa de 285.000€ i 

també per Xarxa de Governs Locals de la Diputació. El que es fa és endreçar aquest 

projecte a la quantia de 415.000€ que és el que es posarà a licitació de manera 

immediata pel carrer Calàbria. 

El número 98 i 99 certament són el mateix. Està repetit.  

El 101 és una compensació d’ofici de les liquidacions corresponents al bar del teatre per 

un import de 428,07€. Com saben la persona que fins ara gestionava el bar del teatre va 

manifestar a primers d’any la voluntat de no seguir prestant aquest servei perquè 

considerava que econòmicament no li era favorable i ens va comunicar que deixaria de 

prestar el servei a finals del mes de gener. Com vostès saben certament és així, va deixar 

de prestar aquest servei i s’han de fer les compensacions corresponents de liquidació del 

cànon del bar del teatre que no havien estat liquidades.  

El 114 és la rectificació d’un error. A l’acord d’aprovació d’una prorroga d’un 

contracte, en aquest cas del servei de manteniment preventiu i correctiu de les 

instal· lacions elèctriques, de gas i d’aparells de pressió, fontaneria i climatització 

d’equipaments municipals. Hi havia una errada material pel que fa a la quantitat i es 

corregeix.  

 

El Ple de l’Ajuntament resta assabentat 

 

(*) En aquest punt s’incorpora  el Sr. Roger Prims. 

 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Procedirem a la presa de possessió dels nous regidors i regidores i ho farem per ordre 

alfabètic. Començarà el Sr. Calatrava. Faré la lectura del procediment legal per poder 

prendre possessió i vostès, òbviament, poden jurar, poden prometre, per imperatiu legal 

o no, la fórmula que vostès desitgin per prendre possessió del càrrec. 
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Si volen per tal de facilitar la tasca als mitjans de comunicació, mentre jo faig la lectura 

li demanaria, primer al Sr. Calatrava i després a la Sra. Carme Pérez Farrerons que es 

posin dempeus a l’hora de la seva presa de possessió i així es podran prendre millor les 

imatges  

 

3. Presa de possessió i promesa/jurament del  càrrec de regidor/a del Sr. Jordi Calatrava 

Adell del grup municipal de CiU i de la Sra. Maria Carme Pérez Farrerons del grup 

municipal d’ICV-EUiA-E. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria. 

 

ANTECEDENTS  

 

Atès que per acord del ple en sessió ordinària del dia 27 de gener de 2016, el Ple va  prendre 

coneixement de la renúncia voluntària del senyor Vicenç Guiu i Fàbregas  del grup municipal de 

CiU i del Sr. Israel Molinero Blanco del grup municipal d’ICV-EUiA-E, dels càrrecs de 

regidors d’aquest ajuntament, en compliment de l’article 9.4 del Reial Decret 2586/1986, de 28 

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

les Entitats Locals. 

 

Atès que l’ajuntament va sol·licitar a la Junta Electoral General les credencials del Sr. Jordi 

Calatrava Adell, candidat número 8 de la llista de Convergència i Unió  (CiU) a les eleccions 

municipals del dia 24 de maig de 2015.  

 

Atès que l’ajuntament va rebre aquestes credencials el dia 18 de febrer de 2016, amb núm. 

d’entrada en el Registre General de l’ajuntament 806/2016.   

 

Atès que el Sr. Jordi Calatrava Adell  ha presentat la declaració corresponent al registre 

d’interessos, sobre causes de possible incompatibilitat, sobre els seus béns i sobre qualsevol 

activitat que li proporcioni o li pugui proporcionar ingressos econòmics, davant del secretari de 

la Corporació. 

 

Atès que l’ajuntament va sol·licitar a la Junta Electoral General les credencials de la Sra. Maria 

Carme Pérez Farrerons  , candidat número 2 de la llista d’Iniciativa per Catalunya Verds-
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Esquerra Unida i Alternativa-Entesa (ICV-EUiA-E) a les eleccions municipals del dia 24 de 

maig de 2015.  

 

Atès que l’ajuntament va rebre aquestes credencials el dia 18 de febrer de 2016, amb núm. 

d’entrada en el Registre General de l’ajuntament 804/2016.   

 

Atès  que la Sra. Maria Carme Pérez Farrerons  ha presentat la declaració corresponent al 

registre d’interessos, sobre causes de possible incompatibilitat, sobre els seus béns i sobre 

qualsevol activitat que li proporcioni o li pugui proporcionar ingressos econòmics, davant del 

secretari de la Corporació. 

 

Vist que de conformitat amb allò que disposa l’article 108.8 de la Llei 5/85, de 19 de juny, del 

Règim Electoral General, en el moment de la presa de possessió, i per tant d’adquirir la plena 

condició del càrrec de regidor/es, els candidats/tes electes han de jurar o prometre acatament a la 

Constitució, així com el compliment dels requisits exigits per l’ordenament jurídic. 

 

Seguidament la Sra. alcaldessa  formula al Sr. Jordi Calatrava Adell  la següent pregunta: 

 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 

càrrec de Regidor amb lleialtat al Rei, al President de la Generalitat, i complir i fer complir la 

Constitució i l’Estatut d’Autonomia com a normes fonamentals de l’Estat i de Catalunya”  

 

A la qual cosa el Sr. Jordi Calatrava Adell  contesta “Per imperatiu legal, ho prometo i per 

expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou 

Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya sorgit  de les 

eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 

proclamar, juntament amb totes les institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà.” 

 

A continuació la senyora alcaldessa formula a la Sra. Maria Carme Pérez Farrerons la següent 

pregunta: 

 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 

càrrec de regidor amb lleialtat al Rei, al President de la Generalitat, i complir i fer complir la 

Constitució i l’Estatut d’Autonomia com a normes fonamentals de l’Estat i de Catalunya”. 
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A la qual contesta Sra. Maria Carme Pérez Farrerons contesta “ ho prometo”  

 

FONAMENTS JURIDICS  

 

— Articles 182 i següents de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de Juny, del Règim Electoral 

General. 

— Article 9.4 del Real Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 

— La Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de 

càrrecs representatius locals. 

—  

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

 

ACORD 

 

Primer . Considerar el Sr. Jordi Calatrava Adell  investit de les funcions pròpies del càrrec de 

regidor de l’ajuntament de la Garriga, pertanyent al Grup Municipal de Convergència i Unió 

(CiU). 

 

Segon. Considerar la Sra. Maria Carme Pérez Farrerons  investida de les funcions pròpies del 

càrrec de regidora de l’ajuntament de la Garriga, pertanyent al Grup Municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa (ICV-EUiA-E). 

 

Tercer. Donar la benvinguda als nous regidors/es i  fer entrega en aquest mateix acte de la 

credencial de regidor/a. 

 

Quart. Donar compte del present acord a la Junta electoral Central als efectes legals i 

reglamentaris. 

 

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé la Sra. Carme Pérez Farrerons: 
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Com a nova regidora d’ICV-EUiA-E em dedicaré amb convicció i constància, amb 

transparència i rendició de comptes, en primer lloc a  les persones que em vam votar a 

les passades eleccions municipals i també al conjunt de la població de la Garriga. 

Continuaré la feina que han fet fins ara els meus companys i companyes que m’han 

precedit en el càrrec per fer la Garriga més justa, més solidaria i més ecològica. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Moltes gràcies Sra. Farrerons. Benvinguda i benvinguts a aquest plenari de la Garriga. 

Només desitjar-los, en aquest mandat que vostès comencen,  molts encerts. Els volem 

dir “benvinguts a aquest equip”. A mi m’agrada pensar que tot i que aquí hi ha uns 

regidors i regidores amb unes responsabilitats de govern i d’altres que tenen altres 

responsabilitats, però que en aquest cas no són de govern, m’agrada pensar que tots 

plegats formem un equip, cadascun des del seu posicionament  ideològic (òbviament, 

perquè això és més democràtic i més plural i més representatiu del nostre municipi), 

donar-los com deia la benvinguda a aquest equip perquè més enllà del posicionament 

ideològic penso que hi ha una cosa que ens uneix a tots plegats i és el nostre treball i la 

nostra estima al poble de la Garriga. Per tant estic segura que és en aquest camí on ens 

trobarem tots junts per treballar i fer un poble millor entre nosaltres. 

Ara donarem la paraula als nous regidors i després a la resta de regidors per si volen 

donar-los la benvinguda.  

 

Intervé el Sr. Jordi Calatrava, regidor del grup municipal de CiU: 

Bàsicament saludar-vos a tots, agrair la confiança que s’ha tingut a la meva persona per 

rebre aquest càrrec. Dir que tinc moltes ganes i molta il· lusió per fer una bona feina. Per 

continuar la feina que ha fet fins ara el Sr. Guiu, que penso ha estat molt bona i molt 

positiva per la ciutat . Res més, estic a disposició de tots vosaltres per qualsevol aspecte 

que sigui  competència de les meves àrees explicar-vos-ho i avançar. Gràcies. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

M’he oblidat de dir que tenen uns antecessors que els hauran posat el llistó molt alt, en 

el cas del Sr. Guiu i també en el cas del Sr. Molinero.  

 

Intervé la Sra. Neus Marrodán, portaveu del grup municipal d’Acord+ERC-AM: 

En nom del nostre grup municipal, benvinguts a tots dos. Amb el Sr. Calatrava el dia a 
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dia ens portarà a una necessitat de treball molt més gran, per tant som-hi! amb ganes i 

amb empenta que tenim molta feina per endavant. 

Amb la Sra. Farrerons també, tot i que des del punt de l’oposició els nostres dinàmiques 

de treball seran un pèl diferents. Però penso que és important ( almenys al nostre grup 

ens bé de gust) dir que ja som una dona més en el consistori, que estem just a la paritat 

si no fossin senars i   això segur serà motiu per tenir aquí un espai de treball i de debat 

molt interessant. Benvinguts tots dos. 

 

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

Els volem donar la benvinguda en nom de la C.U.P. Comparteixo totalment la frases de 

la Sra. Marrodán. Amb molt gust de què hi hagi igualtat real entre homes i dones aquí al 

ple municipal. Esperem que ens seguim trobant als espais formals i informals que són 

on més s’ha de batallar. 

 

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

Benvinguts tos dos a aquesta casa, riurem molt, discutirem molt segurament, però penso 

que al cap i la fi, com ha dit la Sra. alcaldessa ens uneix la Garriga i crec que tots 

plegats treballarem per fer el millor per la Garriga. 

 

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

Jo us vull desitjar a tots molts encerts, però sobretot a la Sra. Carme perquè quan estàs a 

l’oposició i veus totes les tasques a fer (i ara arribarà l’aprovació de les comissions) has 

d’agafar forces i tirar endavant. La feina quan els grups municipals són tant petits com 

el nostre és molt complicada. Molts encerts als dos, però sobretot molta força perquè la 

necessitem tots plegats. 

 

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

 En la mateixa línia que tothom, benvinguts, que tingueu molta sort i molts encerts.   

 

El Ple de l’Ajuntament per  15 vots a favor (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 

PSC-CP, i 1 SI-Solidaritat) i 2 abstencions (1 CiU i 1 ICV-EUiA-E) essent 17 els de dret i de fet 

de la Corporació, aprova la proposta d’acord. 
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4. Nomenament dels nous regidors/es, Sr. Jordi Calatrava Adell, del grup municipal de 

Convergència i Unió (CiU), i Sra. Maria Carme Pérez Farrerons del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa (ICV-EUiA-E), 

com a representants del  seus grup  a diferents òrgans col·legiats de constitució obligatòria 

(Junta de portaveus, Comissió especial de comptes). 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria. 

 

ANTECEDENTS  

 

Vistos els diferents acords plenaris, mitjançant els quals es procedia a nomenar els representants 

municipals a diferents òrgans col·legiats de constitució obligatòria de l’ajuntament de la 

Garriga, en concret la junta de portaveus (en funcions de comissió informativa única) i la 

comissió especial de comptes. 

 

Atès que el regidor de Convergència i Unió  Sr. Vicenç  Guiu i Fàbregas  va presentar la 

renúncia al seu càrrec en la sessió plenària del dia 27 de gener de 2016, i per tant cal determinar 

la persona que el substituirà en el referits llocs institucionals que ocupava per raó del càrrec. 

 

Vist l’acord plenari adoptat en aquest mateix ple, pel qual el Sr. Jordi Calatrava Adell ha pres 

possessió del càrrec de regidor en representació del grup municipal de Convergència i Unió 

(CiU). 

 

Atès que el regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa (ICV-

EUiA-E)  Sr. Israel Molinero Blanco  va presentar la renúncia al seu càrrec en la sessió plenària 

del dia 27 de gener de 2016, i per tant cal determinar la persona que el substituirà en el referits 

llocs institucionals que ocupava per raó del càrrec. 

 

Vist l’acord plenari adoptat en aquest mateix ple, pel qual la Sra. Maria Carme Pérez Farrerons 

ha pres possessió del càrrec de regidora en representació del grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa (ICV-EUiA-E).   

 

FONAMENTS DE DRET 
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Vist allò que disposa l’article 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, cal procedir a  la constitució 

dels Grups Municipals i a la designació dels seus portaveus. 

 

Atès que l’article 48 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, estableix que la Comissió Especial de 

Comptes és d’existència preceptiva a tots els municipis 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Nomenar  portaveu a la Junta de Portaveus  la Sra. Maria Carme Pérez Farrerons del 

grup municipal  d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa (ICV-

EUiA-E), en substitució del Sr. Israel Molinero Blanco  per renúncia d’aquest al càrrec de 

regidor. 

 

Segon. Nomenar vocal de la Comissió especial de Comptes el Sr. Jordi Calatrava Adell, del 

grup municipal  de Convergència i Unió (CiU), en substitució del Sr. Vicenç Guiu i Fàbregas  

per renúncia d’aquest al càrrec de regidor. 

 

Tercer. Nomenar vocal de la Comissió especial de Comptes la Sra. Maria Carme Pérez 

Farrerons del grup municipal  d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-

Entesa (ICV-EUiA-E), en substitució del Sr. Israel Molinero Blanco  per renúncia d’aquest al 

càrrec de regidor. 

 

Quart. Comunicar aquest acord a tots els membres de la corporació, a les entitats afectades, així 

com als representants dels treballadors. 

  

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

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

la Corporació, aprova la proposta d’acord. 
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5. Nomenament dels nous regidors, Sr. Jordi Calatrava Adell, del grup municipal de 

Convergència i Unió (CiU), i Sra. Maria Carme Pérez Farrerons del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa (ICV-EUiA-E), 

com a representant del seu grup  a diferents òrgans col·legiats de constitució no 

obligatòria així com comissions polítiques. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria. 

 

ANTECEDENTS  

 

Vistos els diferents acords plenaris, mitjançant els quals es procedia a nomenar els representants 

municipals a diferents òrgans interns i externs, col· legiats així com comissions polítiques de 

l’ajuntament de la Garriga. 

 

Atès que el regidor de CiU  Sr. Vicenç Guiu Fàbregas va presentar la renúncia al seu càrrec en 

la sessió plenària del dia 27 de gener de 2016, i per tant cal determinar la persona  que el 

substituirà en els referits llocs institucionals que ocupava per raó del càrrec. 

 

Vist l’acord plenari adoptat en aquest mateix ple, pel qual el Sr. Jordi Calatrava Adell  ha pres 

possessió del càrrec de regidor en representació del grup municipal de CiU. 

 

Atès que el regidor d’ICV-EUiA-E,   Sr. Israel Molinero Blanco va presentar la renúncia al seu 

càrrec en la sessió plenària del dia 27 de gener de 2016, i per tant cal determinar la persona  que 

el substituirà en els referits llocs institucionals que ocupava per raó del càrrec. 

 

Vist l’acord plenari adoptat en aquest mateix ple, pel qual la Sra. Maria Carme Pérez Farrerons   

ha pres possessió del càrrec de regidora en representació del grup municipal d’ICV-EUiA-E. 

 

Atès el que preveu l’article 38 c) del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 

de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre. 

 

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

 

Primer. Nomenar el regidor Sr. Jordi Calatrava Adell   representant del grup municipal 

Solidaritat Catalana per la Independència, en substitució del Sr. Vicenç Guiu Fàbregas  i la 

regidora Sra. M Carme Pérez Farrerons, en substitució del Sr.Israel Molinero Blanco,  en els 

diferents òrgans i comissions municipals en la forma següent: 

 
 
 

 
ORGANISMES/ÒRGANS INTERNS 

 
REPRESENTANT 

 
 

Consell d’Administració de l’Organisme 
Autònom  de Mitjans de Comunicació 
(OAMC) de la Garriga 
(Representats tots els grups municipals: 7 rep 
+ alcaldia). 

 
Sra. Meritxell Budo i Pla (Alc) 
Sr. Jordi Calatrava Adell (CiU) 
Sr. Albert Benzekry i Arimon (Acord ERC-AM) 
Sr. Roger Prims i Vila (CUP-PA) 
Sr. Ángel Guillén i Deu ( C’s) 
Sr. Àlex Valiente i Almazan (PSC-CP) 
Sr. Xavier Bernaldo i Cararach (SI-Solidaritat) 
Sra. M Carme Pérez Farrerons (ICV-EUiA-
E) 
 

 
Comissió Paritària de Relacions laborals 
(4 representants: 2 govern Regidora RH i un 
altre + 2 Regidors  oposició) 
 
 

 
Sra. Montserrat Llobet i Llonch (CiU) 
Sr. Lluis Marco i Sanclement (Acord ERC-AM) 
Sr. Alex Valiente i Almazan (PSC-CP) 
Sra. M Carme Pérez Farrerons (ICV-EUiA-
E) 

 
 
 

 
ORGANISMES/ÒRGANS EXTERNS 

 
REPRESENTANT MUNICIPAL 

 
Consell Escolar Municipal 
 

 
Sra. Meritxell Coma i Vernet (CiU) 
Sr. Lluís Marco i Sanclement (Acord ERC-AM)  
Sra. Clara Dachs i Bernad(CUP-PA) 
Sr. Ángel Guillén i Deu ( C’S) 
Sr. Àlex Valiente i Almazán (PSC-CP) 
Sr. Xavier Bernaldo i Cararach (SI-Solidaritat) 
Sra. M Carme Pérez Farrerons (ICV-EUiA-E) 
 

 
Consell de Cooperació 

 
Sra. Juliet Grau i Gil (CIU) 
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Sra. Dolors Castellà i Puig (Acord ERC-AM) 
Sr. Roger Prims i Vila (CUP-PA) 
Sr. Ángel Guillén i Deu ( C’s 
Sr. Àlex Valiente i Almazán (PSC-CP) 
Sr. Xaxier Bernaldo i Cararach (SI-Solidaritat) 
Sra. M Carme Pérez Farrerons (ICV-EUiA-E) 
 

 
 
 
 

 
COMISSIONS POLÍTIQUES 

 
REPRESENTANT 

 
 
Comissió de territori i sostenibilitat 
 

 
Sra. Meritxell Budó i Pla (Alc) 
Sr. Joan Esteban i Sans (CiU) 
Sra. Neus Marrodán i Torrents (Acord ERC-AM) 
Sr. Roger Prims i Vila (CUP-PA) 
Sr. Ángel Guillén i Deu ( C’s) 
Sr. Àlex Valiente i Almazán (PSC-CP) 
Sr. Xavier Bernaldo i Cararach (SI-Solidaritat) 
Sra. M Carme Pérez Farrerons (ICV-EUiA-E) 
 

 
Comissió de participació i agermanament 
 

Sra. Meritxell Budo i Pla (Alc) 
Sra.  Juliet Grau i Gil (CiU) 
Sr. Albert Benzekry i Arimon (Acord ERC-AM) 
Sra. Clara Dachs i Bernad (CUP-PA) 
Sr. Ángel Guillén i Deu ( C’S) 
Sr. Àlex Valiente i Almazán (PSC-CP) 
Sr. Xavier Bernaldo i Cararach (SI-Solidaritat) 
Sra. M Carme Pérez Farrerons (ICV-EUiA-E) 
 

 
Comissió de tarifació social 
 

 
Sra. Meritxell Budo i Pla (Alc) 
Sra.  Meritxell Coma i Vernet CIU) 
Sra. Dolors Castellà i Puig (Acord ERC-AM) 
Sra. Clara Dachs i Bernad (CUP-PA) 
Sr. Ángel Guillén i Deu ( C’S) 
Sr. Àlex Valiente i Almazán (PSC-CP) 
Sr. Xavier Bernaldo i Cararach (SI-Solidaritat) 
Sra. M Carme Pérez Farrerons (ICV-EUiA-E) 
 

 

Segon. Comunicar aquest acord a tots els membres de la Corporació, a les Entitats afectades, 

així com als representants dels treballadors. 

 

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

Intervé la Sra. alcaldessa: 

S’està treballant políticament la voluntat de modificar el Reglament Orgànic Municipal 

(ROM) per tal que tant al Consell Escolar Municipal, com al Consell de Cooperació es 

puguin incorporar representants polítics d’alguna formació, que no fossin només 

regidors. Tenint en compte que són dos consells més oberts en aquest sentit. No són 

com les comissions polítiques on si és obligatori que el representant sigui un regidor. 

Ara hem nomenat a la Sra. Carme Pérez Farrerons però amb la voluntat que puguem 

modificar el més aviat possible el ROM. 

 

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

Acabo d’assabentar-me del tema del ROM, potser ho heu comentat en alguna comissió 

en la què jo no hi era i aprofito per pregar que també s’estudiï el tema del Consell 

d’Administració de l’OAMC que també penso seria bo obrir-ho a persones que no 

fossin regidors. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Suposo que ho podríem fer però en tot cas és independent del ROM perquè al ser un 

organisme autònom no està reglamentat com és el cas de la corporació. Suposo que 

seria fins i tot més fàcil, si és que es pot fer. Ho hauríem d’estudiar per si s’han de 

modificar els estatuts, ho mirarem i ho tindrem en compte. 

Certament això es va comentar en una comissió a la que probablement no va poder 

venir, però només es va comentar, de fet també la Sra. Farrerons ho va sol· licitar, va ser 

una proposta d’ella que vam atendre i per tant ho estudiarem. Però estem tot just al 

principi de tot plegat.  

 

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

Hi ha un error a la proposta i és que al consell d’administració encara hi és el Sr. 

Oliveras.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 En prenem nota i ho corregim.  
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El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 

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

la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

6. Autorització compatibilitat de personal municipal; enginyer municipal   

 

ÀREA FUNCIONAL: Serveis interns/RH 

 

ANTECEDENTS 

 

Vist que el Sr. Jordi Carreras Arisa mitjançant escrit RE 100/2016 de data 11/01/2016 ha 

sol·licitat li sigui renovada l’autorització de compatibilitat per a l’exercici privat com a 

Enginyer Industrial fora del municipi de la Garriga. 

 

Vist que el senyor Carreras ja té concedida pel Ple aquesta compatibilitat. No obstant en l’acord 

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

 

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

lleugerament respecte a les que es van concedir inicialment.  

 

Activitat principal: Ajuntament de la Garriga.  

Lloc de treball:  Enginyer. 

Règim: Funcionarial. Grup A1.  

Jornada setmanal:  37,5 hores. 

 

2ª Activitat privada:  Desenvolupament de l’exercici privat com Enginyer Industrial elaborant 

projectes i informes, fora del municipi de la Garriga. 

Horari: fora de l’horari de treball a l’Ajuntament de la Garriga (compatible amb l’horari laboral 

1ª activitat pública), amb una dedicació de 8 hores setmanals, abans eren 15 hores setmanals. 

 

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

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

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

independència. 

 

SEGON. La Legislació aplicable és la següent: 

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

Administracions Públiques. 

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

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

dependents. 

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

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

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

Règim Local. 

-- Articles 329 i 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

reglament del personal al servei de les entitats locals. 

 

TERCER. Consideracions jurídiques: 

 

A. D’acord amb allò que estableixen els articles 329 i 330 del Decret 214/1990, de 

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

regulen la declaració d’incompatibilitat de l’exercici d’un lloc de treball a l’Administració o de 

l’exercici d’activitats públiques amb les activitats privades en diferents supòsits, incloses les de 

caràcter professional. 

 

B. De conformitat amb allò que estableix l’article 11 de la Llei 53/1984, el 

personal al servei de l’Administració Local no podrà exercir, per sí, o mitjançant substitució, 

activitats privades, incloses les de caràcter professional, que es relacionen directament amb les 

que desenvolupa l’Entitat on estigués destinada, exceptuant-se aquelles que, en l’exercici d’un 
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dret legalment reconegut, realitzin per sí mateix els directament interessats.   (STSJ Galícia 21-

11-01). 

 

C. Expressament, l’article 12 de la Llei 53/1984, prohibeix exercir les següents 

activitats: 

 

a) L’exercici d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, en  assumptes 

en què estigui intervenint o hagi intervingut en els darrers dos anys, o hagi d’intervenir per raó 

del lloc públic, (SSTS de 15 d’octubre de 1994 y de 13 de novembre de 2001). 

 

b) Pertànyer a consell d’administració en Entitats Privades, sempre que l'activitat de les 

mateixes, estigui directament relacionada amb les que gestioni l’Entitat on presti els seus serveis 

el personal afectat. 

 

c) L’exercici de càrrecs en empreses concessionàries o contractistes d’obres, serveis o 

subministraments. 

 

d) La participació superior al 10% en el capital de les empreses a què es refereix 

l’apartat anterior.  

 

D. De lo anteriorment exposat es dedueix que totes les activitats privades que no 

es trobin en algun d’aquells supòsits poden ser objecte  de reconeixement de compatibilitat. 

 

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

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

reconeixement de compatibilitat. En concret, les assenyalades a l’article 19 de la Llei 53/1984, 

(les derivades de l’Administració del patrimoni personal o familiar; la direcció de seminaris; la 

participació en Tribunals qualificadors de proves selectives per ingressar a l’Administració 

pública; la producció i creació literària; l'impartir cursos en centres oficiales destinats a la 

formació de funcionaris, quan no tinguin caràcter permanent o habitual ni suposin més de 

setanta-cinc hores l’any etc. 

 

F. En cap cas es dóna el supòsit de l’article 329.2 del decret 214/90, quan al fet que la 

suma de les dues jornades no excedeix la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local 
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incrementada en un 50%. 

 

 

QUART. El procediment per reconèixer la compatibilitat és el següent:  

  

A. L’exercici d’activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora de les 

Administracions Públiques requerirà, el previ reconeixement de compatibilitat per part del ple. 

 

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

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

 

El personal afectat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública en l’exercici 

d’activitats  mercantils, industrials o professionals. 

 

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

s’acompleixi allò que disposa la llei reguladora.  

 

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

dos mesos. 

 

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

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

 

D. Totes les resolucions de compatibilitat per exercir activitats privades s’inscriuran al 

registre de personal corresponent.  

 

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

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

 

Vist que anteriorment a l’Enginyer, Sr. Jordi Carreras Arisa, ja se li havia atorgat la 

compatibilitat, dins de l’exercici 2003 (Ple de 18/02/2003) tot i que va ser atorgada amb la 

condició que fos revisable anualment. 

 

Vist l’informe favorable de 15 de febrer de 2016 emès pel Regidor de Via Pública on s’informa 
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favorablement, perquè li sigui renovada aquesta compatibilitat per l’exercici professional fora 

de la Garriga. 

 

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

 

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

 

ACORD 

 

Primer . Autoritzar al Sr. Jordi Carreras Arisa per poder exercir la seva professió en l’àmbit 

privat mentre que es compleixin les consideracions esmentades en la part expositiva del 

dictamen. 

 

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

treball sol·licitats pel Sr. Carreras quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc 

de treball.  

 

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

establerta ni en l’horari del lloc de treball que exerceix el Sr. Jordi Carreras Arisa com a 

Enginyer d’aquest Ajuntament. 

 

Quart . Establir que aquesta resolució de compatibilitat per l’exercici professional en l’àmbit 

privat s’inscriurà al registre de personal corresponent. 

 

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

 

Sisè. Notificar aquest acord a la persona interessada i al Comitè Unitari de Personal.  

 

No obstant, la Corporació acordarà el que consideri més oportú. 

 

INTERVENCIONS 

Intervé la Sra. Montse Llobet, regidora de Serveis Interns: 

En aquest punt de l’ordre del dia tenim la sol·licitud de renovació de la compatibilitat 

d’un treballador de l‘ajuntament, que ja li va ser concedida per ple en el seu moment i 
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que s’adequa a tots els supòsits legals. Aquesta activitat la durà a terme fora del nostre 

municipi i lògicament fora del seu horari de treball. 

Hi haurà una petita modificació en quant a les hores de dedicació  setmanal, respecte al 

que tenia aprovat fins ara. A  partir d’ara es reduiran a 8 hores en comptes de les 15 que 

tenia aprovades. Queda a la seva consideració. 

 

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

 No tenim res a dir. Estem d’acord. 

 

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

 Votarem a favor.  

 

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

Ja no faré més referencies, és l’última vegada, sobre el fet de parlar-ne en algun 

moment, (sempre em dieu que si, però al final mai es parla), del tema de les 

compatibilitats. 

 

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

 Res a dir, votarem a favor.  

 

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

Nosaltres ens abstenim, perquè tenim dubtes sobre la seva dedicació completa al nostre 

municipi.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Jo respecto òbviament, com no pot ser d’una altra manera, la seva abstenció a una 

votació d’aquest plenari, però li puc dir, afirmar i assegurar que aquesta persona té una 

completa dedicació a l’ajuntament de la Garriga. Però jo aniria més enllà i li diria que 

no només és dedicació sinó que és compromís. És compromís amb l’ajuntament de la 

Garriga i és compromís amb el municipi de la Garriga i per tant permeti’m, òbviament 

respectant el seu posicionament, que li manifesti que, precisament la feina d’aquesta 

persona, que és l’enginyer municipal, va més enllà del que és una feina,  penso que la 

paraula és compromís. Crec que així ho haig de manifestar. 
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El Ple de l’Ajuntament per  16 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 PSC-CP, 

1 C’s 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. 

 

 

7. Sol· licitud al Departament d'Ensenyament d'autorització de desafectació de 2 

habitatges dels mestres, ubicats al CEIP Puiggraciós, carrer de Pere Ballús 23 i 25. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria 

 

ANTECEDENTS 

 

Vist que l'Ajuntament de la Garriga és propietari del immobles situats al carrer Pere Ballús, 

números 23 i 25 d'aquest municipi, que tenen legalment la condició d'edifici públic escolar 

perquè estaven ocupades per mestres en actiu del CEIP Puiggraciós, i gaudeixen de la 

qualificació urbanística d'ús escolar amb la qualificació jurídica de bé de domini públic i servei 

públic. 

 

Vist que el número 23 tot i estar destinat ja actualment a magatzem del mateix centre escolar 

encara no s’havia formalitzat la sol·licitud de desafectació amb el Departament d’Ensenyament. 

 

Vist l'informe del regidor d’ensenyament  sobre la necessitat d'infraestructures socials, tan ús 

benèfic com assistencial així com d’ús escolar. 

 

Atès que l’habitatge del carrer Pere Ballús ha estat recentment desocupat per la mestre que en 

disposava al haver-se jubilat  i te més de 25 anys d'antiguitat, tal com preveu l’article 5.1.g del 

Decret 212/94, de 26 de juliol. 

 

Atès que es possible una desafectació d'ús escolar d'aquests immobles d'acord amb el règim 

establert pel Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 

336/1988, de 17 d'octubre. 

 

Vist que els edificis públics escolars de propietat municipal només poden ser destinats a altres 

serveis o finalitats prèvia l'autorització expressa de desafectació del Departament 
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d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que preveu el Decret 212/1994, 

de 26 de juliol. 

 

Vistes les disposicions citades com també la documentació tècnica i justificativa de la 

desafectació que consta a l'expedient. 

 

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

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

— Els articles 204 i 205 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 

Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

— Els articles 20 i següents del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 

Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. 

— Els articles 3 i 8 del Decret 212/1994, de 26 de juliol, pel qual es Regula el Procediment 

d'Autorització Prèvia a la Desafectació d'Edificis Públics Escolars. 

— Els articles 22.2.l), 47.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local. 

 

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

 

ACORDS 

 

Primer.- Sol·licitar als Serveis Territorials de Barcelona Comarques del Departament 

d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya l'autorització prèvia a la desafectació de l'ús 

escolar de part del CEIP Puiggraciós, concretament de les cases dels mestres, situades al carrer 

Pere Ballús, número 23 i 25, segons allò que estableix l'article 5.1.g) del Decret 212/94, de 26 

de juliol. 

 

Segon.  Trametre el present acords juntament amb la documentació requerida en la normativa 

vigent als Serveis Territorials de Barcelona Comarques del Departament d'Ensenyament als 

efectes de la seva autorització. 

 

Tercer.- Facultar a l’Alcaldessa amb poder tan ampli i bastant com en dret sigui necessari per a 
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la constància i l’efectivitat dels precedents acords. 

 

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

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé la Sra. Neus Marrodán, portaveu del grup municipal d’Acord+ERC-AM: 

Bona nit un altre cop. Com vostès són coneixedors, en aquests últims anys els que s’està 

fent és anar recuperant la utilitat com a ús de servei públic (que és com estan classificats 

aquests habitatges a nivell urbanístic), per tal d’anar-los recuperant i destinar-los a 

habitatges d’ús d’emergència, aquests habitatges originalment eren les cases dels 

mestres, però per definició estaven classificats com a servei públic i com a tal es fan 

aquests tràmits. Ara bé això no ho podem fer nosaltres directament sinó que necessitem 

l’autorització del Departament d’Ensenyament. 

A mesura que s’han anat desallotjant els immobles, que s’han anat retirant les persones 

que hi vivien, o com en el cas que portem avui, s’han jubilat, s’ha anat fent. Un altre cas 

és perquè la casa està en funcionament com a magatzem, ja no té ús d’habitatge.   

Tots aquests tràmits s’han de sol· licitar al Departament d’Ensenyament perquè després 

nosaltres els puguem incorporar de manera definitiva i puguem actuar-hi.  

 

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

Em sembla molt important tenir aquests dos habitatges pel poble com ja s’ha dit per un  

d’ús d’emergència, o ús social.  

Parlant de l’habitatge d’ús social voldríem preguntar si d’acord amb la llei 18/2016 del 

28 de desembre del dret a l’habitatge en la que s’incorporen els criteris a tenir en 

compte en les reserves obligatòries per habitatge de protecció oficial, i donada 

l’emergència social en matèria d’habitatge dels darrers anys, voldríem saber si en algun 

moment s’ha promogut aquesta modificació puntual del  POUM i si no s’ha fet, 

perquè?.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Ara estem parlant d’aquest punt de l’ordre del dia. 

 

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 
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 Val, doncs ho preguntarem al final al torn de preguntes.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Si, per no barrejar les coses si li sembla al final del ple podrà tornar a repetir la 

pregunta.  

 

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 i ens alegrem.  

 

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

 Votarem a favor.  

 

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

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

la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

8. Acceptació com a membre dins els òrgans de gestió de Vallès Oriental Televisió SLU. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria 

 

ANTECEDENTS  

 

1.- Vallès Oriental Televisió SLU en l'actualitat està participat pel Consorci Teledigital 

Granollers que al seu torn està integrat pels  municipis  d’Aiguafreda, Bigues i Riells, Caldes de 

Montbui, Canovelles, Cànoves i Samalús, Granollers, la Garriga,  la Roca del Vallès i les 

Franqueses del Vallès. La societat té naturalesa de societat mercantil de responsabilitat limitada, 

de capital públic, destinada a la gestió directa dels serveis de televisió. 
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2.- Arrel les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015, Ajuntaments membres del Consorci 

han canviat de govern i/o representant físic que representa a la Corporació i ha sigut necessari 

configurar i actualitzar els òrgans de govern interns del la societat depenent, Vallès Oriental 

Televisió SLU. 

 

3.- En data 1 de juliol de 2015 l'Ajuntament de Granollers , mitjançant acord del Ple ha nomenat 

al Senyor Josep Mayoral Antigas com a representant de l'Ajuntament de Granollers dins del 

Consorci Teledigital Granollers, acte que ha estat notificat mitjançant certificació emesa per la 

Secretaria accidental Àngels Badia Busquets en data 9 de juliol de 2015. 

 

4.- En data 9 de juliol de 2015 l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès , mitjançant acord del 

Ple ha nomenat al Senyor Francesc Colomé Tenas com a representant de l'Ajuntament Les 

Franqueses del Vallès dins del  Consorci Teledigital Granollers, acte que ha estat notificat 

mitjançant certificació emesa pel Secretari Josep Maria Amorós Bosch en data 13 de juliol de 

2015. 

 

5.- En data 25 de juny de 2015 l'Ajuntament de Caldes de Montbui, mitjançant acord del Ple ha 

nomenat al Senyor Núria Carné Navarro com a representant de l'Ajuntament Caldes de Montbui 

dins del  Consorci Teledigital Granollers , acte que ha estat notificat mitjançant certificació 

emesa per la Secretaria Maria Remei Sala Leal en data 7 de juliol de 2015. 

 

6.- En data 25 de juny de 2015 l'Ajuntament de Canovelles , mitjançant acord del Ple ha 

nomenat al Senyor José Orive Vélez com a representant de l'Ajuntament de Canovelles dins del 

 Consorci Teledigital Granollers, acte que ha estat notificat mitjançant certificació emesa pel 

Secretari Josep Berdagué i Pujol en data 1 de juliol de 2015. 

 

7.- En data 29 de juny de 2015 l'Ajuntament de La Garriga, mitjançant acord del Ple ha nomenat 

a la Senyora Meritxell Budó Pla com a representant de l'Ajuntament La Garriga dins del 

 Consorci Teledigital Granollers , acte que ha estat notificat mitjançant certificació emesa pel 

Secretari Joaquin Rosell i López en data 30 de juny de 2015. 

 

8.- En data 13 de juliol de 2015 l'Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant acord del Ple ha 
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nomenat al Senyor Xavier del Villar Berenguel com a representant de l'Ajuntament de La Roca 

del Vallès dins del  Consorci Teledigital Granollers, acte que ha estat notificat mitjançant 

certificació emesa pel Secretari Albert Gil Gutiérrez en data 14 de juliol de 2015. 

 

9.- En data 2 de juliol de 2015 l'Ajuntament de Bigues i Riells , mitjançant acord del Ple ha 

nomenat al Senyor Joan Moreno León com a representant de l'Ajuntament de Bigues i Riells 

dins del  Consorci Teledigital Granollers, acte que ha estat notificat mitjançant certificació 

emesa pel Secretari Ferran Gutiérrez Marín en data 3 de juliol de 2015. 

 

10.- En data 2 de juliol de 2015 l'Ajuntament de Cànoves i Samalús, mitjançant acord del Ple ha 

nomenat a la Senyora Carme Barrio Julio com a representant de l'Ajuntament de Cànoves i 

Samalús dins del  Consorci Teledigital Granollers , acte que ha estat notificat mitjançant 

certificació emesa pel Secretari Francesc Serras Ortuño en data 20 de juliol de 2015. 

 

11.- En data 2 de juliol de 2015 l'Ajuntament d’Aiguafreda, mitjançant acord del Ple ha 

nomenat al Senyor Joan Vila Matabacas com a representant de l'Ajuntament d’Aiguafreda dins 

del  Consorci Teledigital Granollers, acte que ha estat notificat mitjançant certificació emesa pel 

Secretari José Hierro Medina en data 3 de juliol de 2015. 

 

12.- En sessió plenària de data 22 de juliol de 2015 el Consorci Teledigital Granollers adopta el 

present acord : 

 

1. Constituir el Ple del Consorci Teledigital Granollers amb els seus corresponents 

representants : 

 
AJUNTAMENT DE 
GRANOLLERS 

Josep Mayoral Antigas 

AJUNTAMENT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLES 

Francesc Colomé Tenas 

AJUNTAMENT DE CALDES DE 
MONTBUI 

Núria Carné Navarro 

AJUNTAMENT DE 
CANOVELLES 

Josep Orive Vélez 

AJUNTAMENT DE LA 
GARRIGA 

Meritxell Budó Pla 

AJUNTAMENT DE LA ROCA 
DEL VALLÈS 

Xavier del Villar Berenguel 

AJUNTAMENT DE BIGUES I Joan Moreno León 
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RIELLS 

AJUNTAMENT DE CÀNOVES I 
SAMALÚS 

Carme Barrio Julio 

AJUNTAMENT 
D'AIGUAFREDA 

Joan Vila Matabacas 

 

2. Constituir la Comissió Executiva del Consorci Teledigital Granollers amb els seus 

corresponents representants : 

 
AJUNTAMENT DE 
GRANOLLERS 

Josep Mayoral Antigas 

AJUNTAMENT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLES 

Francesc Colomé Tenas 

AJUNTAMENT DE CALDES DE 
MONTBUI 

Núria Carné Navarro 

AJUNTAMENT DE 
CANOVELLES 

Josep Orive Vélez 

AJUNTAMENT DE LA 
GARRIGA 

Meritxell Budó Pla 

AJUNTAMENT DE LA ROCA 
DEL VALLÈS 

Xavier del Villar Berenguel 

AJUNTAMENT DE BIGUES I 
RIELLS 

Joan Moreno León 

AJUNTAMENT DE CÀNOVES I 
SAMALÚS 

Carme Barrio Julio 

AJUNTAMENT 
D'AIGUAFREDA 

Joan Vila Matabacas 

 

3. Nomenar com a President del Consorci i els seus òrgans de govern a l’Ajuntament de 

Granollers representat pel senyor Josep Mayoral Antigas. 

 

4. Nomenar com a primera Vicepresidència del Consorci i els seus òrgans de govern a  

l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès representat pel  senyor Francesc Colomé Tenas. 

 

5. Nomenar com a segona Vicepresidència del Consorci i els seus òrgans de govern a  

l’Ajuntament Caldes de Montbui representat per la senyora Núria Carné Navarro. 

 

6. Traslladar aquest acord a l’ens depenent, Vallès Oriental Televisió S.L.U., per tal de 

reproduir les estructures internes de gestió atès el present acord, el seus Estatuts i normativa 

vigent. 
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7. Notificar a les parts interessades el contingut del present acord. 

 

13.- Arrel l’anterior acord per part del Consorci, l’ens depenent, Vallès Oriental Televisió SLU 

va constituir amb data 22 de juliol de 2015 els òrgans de gestió amb la següent configuració : 

 

Junta General  

 

AJUNTAMENT DE 
GRANOLLERS 

Josep Mayoral Antigas 

AJUNTAMENT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLES 

Francesc Colomé Tenas 

AJUNTAMENT DE CALDES DE 
MONTBUI 

Núria Carné Navarro 

AJUNTAMENT DE 
CANOVELLES 

Josep Orive Vélez 

AJUNTAMENT DE LA 
GARRIGA 

Meritxell Budó Pla 

AJUNTAMENT DE LA ROCA 
DEL VALLÈS 

Xavier del Villar Berenguel 

AJUNTAMENT DE BIGUES I 
RIELLS 

Joan Moreno León 

AJUNTAMENT DE CÀNOVES I 
SAMALÚS 

Carme Barrio Julio 

AJUNTAMENT 
D'AIGUAFREDA 

Joan Vila Matabacas 

 
Consell d’Administració  

 
AJUNTAMENT DE 
GRANOLLERS 

Josep Mayoral Antigas 

AJUNTAMENT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLES 

Francesc Colomé Tenas 

AJUNTAMENT DE CALDES DE 
MONTBUI 

Núria Carné Navarro 

AJUNTAMENT DE 
CANOVELLES 

Josep Orive Vélez 

AJUNTAMENT DE LA 
GARRIGA 

Meritxell Budó Pla 

AJUNTAMENT DE LA ROCA 
DEL VALLÈS 

Xavier del Villar Berenguel 

AJUNTAMENT DE BIGUES I 
RIELLS 

Joan Moreno León 

AJUNTAMENT DE CÀNOVES I 
SAMALÚS 

Carme Barrio Julio 

AJUNTAMENT 
D'AIGUAFREDA 

Joan Vila Matabacas 
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• President de la societat Vallès Oriental Televisió SLU i els seus òrgans de govern a 

l’Ajuntament de Granollers representat pel senyor Josep Mayoral Antigas. 

 

• primera Vicepresidència a  l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès representat pel  

senyor Francesc Colomé Tenas. 

 

• segona Vicepresidència a  l’Ajuntament de Caldes de Montbui representat per la  

senyora Núria Carné Navarro. 

 

14.- Per tal de registrar aquests nomenaments al Registre Mercantil es fa necessari una 

acceptació expressa com a membre amb l’acord plenari corresponent de cada corporació 

integrant atès article 38.2 Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del Registre Mercantil juntament amb l’acceptació a títol personal de la persona 

física designada per representar a aquest Ajuntament. 

 

FONAMENTS DE DRET. 

 

1. L’article 38.2 del Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del Registre Mercantil 

 

2. L’article 141 del Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del Registre Mercantil 

 

3. L’article 21.1.k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local. 

 

4. L’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 

de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

 

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

 

ACORD 
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Primer . Acceptar la condició de membre d’aquest Ajuntament a la Junta General i Consell 

d’administració de Vallès Oriental Televisió SLU pel mateix temps que aquest Ajuntament 

ostenti la condició de membre del Consorci Teledigital Granollers per a la Gestió de la Televisió 

Digital Local Pública de la Demarcació de Granollers.   

 

Segon. Designar persona física representant d’aquest Ajuntament a la Junta General i Consell 

d’Administració de Vallès Oriental Televisió SLU a la Sra. Meritxell Budó i Pla, divorciada, 

major d’edat, amb adreça a la plaça de l’Església número 2, amb DNI número 46127422W, com 

a alcaldessa de la corporació. 

 

Tercer. Notificar el present acord plenari a la societat Vallès Oriental Televisió SLU. 

 

No obstant, la Corporació acordarà el que consideri més oportú. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Com vostès saben l’ajuntament de la Garriga forma part de VOTV, Consorci Teledigital 

de Granollers on hi són presents els diferents ajuntaments, de Granollers, de les 

Franqueses, de Caldes, de Canovelles, de la Garriga, de la Roca, de Bigues i Riells, de 

Cànoves i Samalús i d’Aiguafreda. 

El que se’ns demana a aquest punt de l’ordre del dia és concretament registrar aquests 

nomenaments en el registre mercantil i per fer això cal fer aquesta acceptació expressa 

com a membre, amb acord del plenari corresponent de cada corporació. Per tant hem de 

passar pel ple aquesta acceptació de condició de membre de l’ajuntament de la Garriga a 

la Junta General i al Consell d’Administració de VOTV, també que aquest ajuntament 

ostenti la condició de membre del consorci Teledigital de Granollers per la gestió de la 

televisió digital local pública de la demarcació i designar, en aquest cas a la meva 

persona, com a representant de l’ajuntament de la Garriga. 

 

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

Votarem a favor, però voldríem exposar que ens sembla bastant presidencialista donat 

que només es representen alcaldes i alcaldesses i voldríem demanar si existeix la 

possibilitat que sigui rotatiu. Proposar que es consideri la possibilitat que el torn de 



 

p.o. 24/02/2016 
 

63

presidència sigui rotatiu, ja que cada any, a cada legislatura és el mateix equip el que 

presideix i seria interessant plantejar tot això . 

També fer un apunt de llenguatge sexista, perquè diu  “Nomenat al Senyor Núria Carné 

Navarro “ , seria Senyora Núria ..... 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

En prendrem nota i en quant a la resta dir-li que aquestes qüestions les estableixen els 

estatuts del consorci, però jo mai estic tancada a què es pugui modificar.  

 

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

Votarem a favor tot i que pensem que els polítics no haurien d’estar en consell 

d’administració de televisions públiques. Creiem que haurien d’estar en un altre lloc i 

que haurien de ser professionals els que dirigeixin aquests temes. Tanmateix consideren 

que ara  no ho podem canviar . 

Votarem a favor però ens agradaria demanar si es podria estudiar un altre tipus de 

model de l’equip directiu d’aquesta televisió pública. Gràcies.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Cal dir que com a equip directiu hi ha un equip de professionals, perquè no se’ns 

acudiria a nosaltres ni pensar en una graella de programes, ni el noticiari, només ens 

faltaria això. Com a representants dels ajuntaments en tant que formem part i sufraguem 

les despeses del consorci hi hem de ser perquè els estatuts així ho diuen. Però li he de 

dir que la gestió de l’ens la duen a terme professionals. Només ens faltaria haver-nos 

d’encarregar d’aquesta tasca. Comparteixo amb vostès que no és la nostra feina. 

 

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

Jo bàsicament, perquè no sé com funciona a la resta d’ajuntaments, (em refereixo al 

nomenament)  voldríem saber perquè no és el regidor o regidora que porta temes de 

comunicació el que ens representa al consell d’administració, seria el que tindria més 

sentit . Però com no sé com funciona a la resta d’ajuntaments  i per tant seria criticar per 

criticar  no criticaré i votaré a favor.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

No hi ha un regidor que porti temes de comunicació en concret perquè tenim un 
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Organisme autònom de mitjans de comunicació i en tant que jo sóc presidenta d’aquest 

organisme autònom en aquest cas represento a l’ajuntament de la Garriga també en 

temes de comunicació. 

Repeteixo no hi ha una regidoria de comunicació. Per què?  Doncs  perquè ja fa molts 

anys que aquest ajuntament va delegar la comunicació a l’OAMC  i així és . 

 

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

Entenc que deu ser pels estatuts que fan que el representant sigui l’alcalde, per tant poc 

tenim a dir.  Votarem a favor. 

 

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

 Votem a favor.  

 

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

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

la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

9. Aprovació dels models del registre de béns patrimonials i d’activitats dels membres 

electes de l’Ajuntament de la Garriga, per a l’adaptació a la Llei de Transparència als 

efectes de la seva publicació. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Societat del Coneixement/Secretaria 

 

ANTECEDENTS 

 

Vist que la presentació de les declaracions dels membres electes s’ha de garantir en qualsevol 

cas abans de constituir-se la Corporació a l’inici de cada nou mandat, ja que estan obligats a 

presentar-la abans de prendre possessió del càrrec, és a dir, abans del Ple constitutiu, en tant que 

la presentació es condició inexcusable per a poder prendre possessió. 

 

Vist que per acord plenari de data 30 de març de 2011, i amb el quòrum legalment establert a la 

normativa vigent, es va adoptar entre d’altres la creació del registre d’interessos dels membres 

electes de l’Ajuntament substituint l’existent per recollir les modificacions legislatives 
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aparegudes. 

 

Vist el procés d’adequació a les obligacions que conte la normativa de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, estatal, com la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat de Catalunya. 

 

Vist que ambdues normes preveuen expressament l’obligació de fer públiques aquestes 

declaracions de béns i activitats. 

 

Vist que els models existents no estan adequats per a la seva publicació d’acord amb l’establert 

a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

 

Atès el compromís de l’equip de govern envers els objectius de transparència i bon govern que 

han de guiar l’activitat municipal de l’Ajuntament de la Garriga. 

 

Vist l’informe de secretaria. 

 

FONAMENTS DE DRET  

 

Article 75, apartats 7 i 8 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 

(LRBRL) amb la redacció donada per la Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl. 

 

Articles 30 a 32 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), que 

desenvolupen el règim jurídic del registre d’interessos, en la normativa estatal. 

 

Article 163 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), i en l’àmbit local, el Reglament orgànic 

municipal de l’Ajuntament de la Garriga (ROM), que regulen el registre d’interessos. 

 

Llei 19/2013, de 9 de desembre, estatal, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern. 

 

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, de transparència, accés a la 
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informació pública i bon govern. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer.- Donar conformitat al model tipus que s’adjunta a la proposta, per a la publicació del 

resum de les declaracions de béns patrimonials que consten en el Registre d’Interessos i Béns de 

l’Ajuntament de la Garriga, corresponents al mandat 2015-2019. 

 

Segon.- Donar conformitat al model tipus que s’adjunta a la proposta, per a la publicació del 

resum de les declaracions d’activitats que consten en el Registre d’Interessos i Béns de 

l’Ajuntament de la Garriga, corresponents al mandat 2015-2019. 

 

Tercer.- Publicar aquest acord, i els models de declaració aprovats, al Butlletí Oficial de la 

Província, a la pàgina web municipal, i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

 

Quart.- Publicar a la Seu Electrònica del web municipal, els resums de les declaracions de béns 

patrimonials i declaracions d’activitats dels membres electes de la Corporació Municipal,  amb 

els models  aprovats anteriorment. 

 

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

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

El que fem és aprovar el model de declaració en què tots els regidors i regidores 

d’aquesta corporació haurem de permetre que es facin públiques les declaracions de 

béns patrimonials i d’activitats. Com saben  abans de prendre possessió del càrrec ja 

s’ha de fer una declaració dels béns, tant de béns mobles, com de béns immobles i s’ha 

de dipositar a la secretaria i està òbviament a disposició de la ciutadania.  El fet que 

estigui a disposició de la ciutadania va ser una llei que va sortir durant el passat mandat 

i ja es va comunicar que tots els regidors i regidores de la corporació havien fet aquesta 

declaració . S’ha de fer a l’inici del mandat i al final i s’ha de dipositar a la secretaria. 

Ara a més a més amb la llei de transparència que es va aprovar l’any 2014 i que era 
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d’obligat compliment al mateix mes de desembre de 2015. A l’ajuntament de la Garriga  

ens hem cregut i hem apostat per aquesta Llei de Transparència, però ens quedava 

pendent fer la publicació del registre de béns dels regidors i regidores i fer-ho públic. 

Hem acordat aquest model per fer-ho, que és el model estàndard que publiquen la 

majoria d’ajuntaments  que en aquest moment estan publicant  (val a dir que això va 

lent). Des de l’ajuntament de la Garriga ens hem proposat tenir abans del 29 de febrer 

aquest model ja publicat. Per tant avui aprovem el model al ple i molt probablement 

entre demà i demà passat ja estarà publicat efectivament a la web municipal i els 

ciutadans i ciutadanes que així ho desitgin ho podran consultar. Constarà si tenim 

propietats, pisos, cases, etc. Si aquestes propietats estan o no vinculades a una hipoteca i 

també  el vehicle que tenim, la marca i el model, quin és l’any d’adquisició del vehicle i 

quants comptes es tenen i en quines entitats bancàries es tenen dipositats aquests  diners, 

estalvis, etc. També si hi ha participacions en alguna empresa s’han de declarar.  

Els models per publicar tota aquesta informació és que estem aprovant per tal de poder 

publicar de manera immediata i complir amb aquests requisits de la Llei de 

Transparència. 

 

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

La transparència és un valor importantíssim per la nostra manera d’entendre la política i 

per tant hi estem absolutament a favor. 

 

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: 

Nosaltres estem completament a favor de fer la declaració abans i després del mandat. 

Fins a quin punt cal fer públic les propietats de cadascú o no, no ho tenim clar. Estem en 

el cas de què són dades privades que no sé si s’ha de publicar. Ho farem, no passa res, 

però no sé si a la gent l’interessa quin cotxe tens o deixes de tenir.  
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Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Com a mínim hi hauria debat en aquest tema.  

 

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

 Votem a favor. 

 

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

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

la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

10. 1).  Donar compte per la ratificació de la resolució d’Alcaldia-Presidència relativa a 

l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 2016.03, modalitat crèdits 

extraordinaris i suplement de crèdit 

 

Es dona compte de la resolució d’Alcaldia-Presidència de data 1 de desembre, segons detall 

següent: 

 

“Antecedents 

 

Pel Decret de l’Alcaldia-Presidència, de data 15 de febrer de 2016, s’inicia l’expedient per a 

l’aprovació de la modificació de crèdits  mitjançant crèdits extraordinaris i suplement de crèdit 

número 2016.03 

 

Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la consignació 

resulta insuficient en el pressupost ordinari actual, s’ha de tramitar l’expedient de modificació de 

crèdit per mitjà de suplement de crèdit amb subjecció a les disposicions vigents.  

 

Secretaria i Intervenció han emès informes favorables. 

 

Fonaments de dret 

 

Atès al que es preveuen els articles 169, 170, 171, 177 i 179 del text refós de la llei reguladora 

de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i als articles 11 i 

14 de les bases d'execució per a l'exercici 2015. 
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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). 

 

Atès l’article 21.1.k de la llei 7/1985, de 5 de març, reguladora de les bases de règim local, en 

concordança amb l’article 53.1.k del text refós de la llei municipal i de règim local de 

Catalunya, aprovat pel decret 2/2003, de data 28 d’abril de 2003. 

 

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

 

Resolc: 

 

Primer. Aprovar l’expedient de modificació per suplement de crèdit, número 2016.03 per 

import de 100.000 euros amb finançament amb baixes de crèdit en la forma següent: 

 

Despeses que cal finançar: 

 

Crèdits extraordinaris (um: euros) 

 

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

2016/2/101/1 2016.101.13600.63900 Adequació nau bombers voluntaris 70.000,00 

  Total crèdits extraordinaris 70.000,00 

 
 
Suplement de crèdit (um:euros) 
 

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

 2016.101.13600.20200 Lloguer nau Parc Bomber Voluntaris 30.000,00 

  Total suplement de crèdit 30.000,00 

 
 
Finançament que es proposa : 
 
Baixes de crèdits (um: euros) 
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Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 
baixa 

-2016/2/100/1 2016.100.15100.60900 ALP.Expropiació Can Terrers fnca 1096 RP2 
Granollers 

100.000,00 

  Total baixes de crèdits 100.000,00 

 
Segon. Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic durant quinze 

dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i en el tauler d’anuncis i edictes 

de la Casa Consistorial. 

 

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

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

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

 

Quart. Que aquest expedient sigui ratificat pel Ple a la propera sessió que tingui lloc. 

 

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

davant meu el Secretari, que en dono fe.” 

 

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

 

ACORD 

 

Punt únic. Ratificar la resolució d’Alcaldia-Presidència relativa a l’aprovació de l’expedient de 

modificació de crèdit número 2016.03, modalitat crèdits extraordinaris i suplement de crèdit 

 

No obstant l’Ajuntament Ple acordarà allò que consideri més oportú. 

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

He demanat retirar aquest punt de l’ordre del dia i per tant s’hauria de votar la retirada. 

El motiu és que teníem alguns dubtes polítics, que se’ns han confirmat, juntament a amb 

algun dubte jurídic i per això ho hem volgut retirar de l’ordre del dia, pensar-ho, parlar-

ho i en tot cas ja veurem com podem procedir. 
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El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 

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

la Corporació, aprova retirar el punt de l’ordre del dia. 

 

10. 2) Aprovació de la modificació del pla d’inversions i el seu finançament previst per 

l’exercici econòmic del 2016 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda  

 

ANTECEDENTS 

 

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 16 de desembre de 2015 va aprovar el 

pressupost general municipal consolidat corresponent a l’exercici econòmic 2016, juntament 

amb la plantilla de personal. 

 

En data 24 de desembre de 2015 fou publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

anunci d’informació pública relatiu a l’aprovació inicial del pressupost general 2016. 

 

L’aprovació inicial del pressupost general es va considerar definitiva al no produir-se 

reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública i va entrar en vigor en l’exercici al 

qual es refereix, al acomplir-se el que disposen l’article 112.3 de la llei 7/1985, 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 les hisendes locals. 

 

En data 25 de gener de 2016 fou publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona edicte 

d’aprovació definitiva del pressupost general 2016 

 

A l’expedient d’aprovació inicial d’aquest pressupost s’incorporava, entre d’altres, l’annex 

d’inversions a realitzar durant aquest exercici econòmic, desglossat per àrees funcionals 

gestores, nom de projectes així com el seu tipus de finançament, en compliment del previst 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. 
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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. 

 

La Junta de Portaveus, en la seva reunió del 18 de febrer de 2016, va examinar i debatre 

l'expedient de modificació del pla d’inversions previst pel 2016, proposant al Ple de la 

Corporació l'adopció dels acords següents: 

 

Primer. Aprovar inicialment la modificació del pla d’inversions i el seu finançament, previst 

per a l’exercici de 2016. 

 

Segon. Exposar la modificació del pla d’inversions i el seu finançament 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.  

 

Tercer. L’aprovació inicial de la modificació del pla d’inversions i el seu finançament 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. 
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No obstant, la corporació acordarà allò que consideri més oportú. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Encara que el Sr. Calatrava ja s’ha incorporat al Ple i que demà quan signi el decret del 

cartipàs tindrà ja responsabilitats com a nou regidor d’hisenda i per tant tots aquests 

temes li pertocarà liderar-los i treballar-los políticament a ell ( també  prendrà possessió 

com a tinent d’alcalde de l’àrea de promoció econòmica),  en aquest moment com 

encara no està fet el decret del cartipàs i no tenim “pròpiament” regidor d’hisenda em 

pertocarà a mi defensar aquests temes. Els demano, com diuen “Jesús i paciència” 

perquè és un tema complex.  

Quan vàrem aprovar el pressupost vàrem aprovar també una memòria  d’inversions que 

es volien dur a terme en aquest 2016 per part de l’ajuntament de la Garriga a iniciativa 

de l’equip de govern. Aquestes inversions que estaven detallades a l’expedient del ple 

tenien unes fonts de finançament. És a dir estava també detallat com es finançaven 

aquestes inversions. Algunes d’elles venien de subvencions d’entitats supramunicipals, 

com pot ser la Xarxa en el cas de la Diputació, o el PUOSC en el cas de la Generalitat. 

Normalment aquestes inversions mai doten el 100% del cost de la inversió i per tant 

sempre s’han de complimentar amb recursos, ja siguin propis o amb un crèdit o altres 

recursos que l’ajuntament ha de buscar.  És a dir si una inversió val cent i tens una 

subvenció de la Generalitat de seixanta, tu has de dir aquests quaranta restants com els 

pagaràs. O bé una inversió que no té subvenció també has de dir com hi faràs front 

econòmicament.  

Part d’aquestes inversions les teníem planificades d’una manera determinada. Algunes 

les finançaríem amb recursos propis, que són els ingressos propis que percep 

l’ajuntament i que destinaríem a inversions o a sufragar part d’aquestes inversions i 

d’altres recursos.  

Els varen manifestar que la voluntat de l’equip de govern era sol· licitar un préstec 

bancari per tal de fer-hi front . Quan això es va aprovar ( que ho vàrem estar treballant 

des del mes de setembre, octubre, novembre i es va aprovar al ple del mes de desembre)  

encara no havia sortit una normativa concreta del Ministeri d’Hisenda ( Sra. 

interventora si ho dic malament em corregeix), que va sortir al gener i que deia que per 

poder sol· licitar un crèdit calia tenir aprovat i tancat l’exercici pressupostari anterior. És 

a dir, havíem de tenir aprovat i tancat definitivament el pressupost 2015. Això no 

succeeix fins al mes de març i per tant ens trobem amb que legalment no podem 
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sol·licitar aquest préstec fins que no tinguem fet el tancament de l’exercici anterior del 

2015. Havíem planificat poder-ho sol·licitar al gener i al gener mateix surt aquesta 

normativa modificant les fonts de finançament d’algunes inversions. Com fins a finals 

del mes de març no podrem sol· licitar el crèdit hem de modificar les fonts de 

finançament inicials per tal de poder-les dur a terme.  

Per posar un exemple, si havíem dit de fer la inversió del vídeo acta, que és aquest 

programa informàtic que ens ha de permetre poder gravar en directe els plens, amb 

imatge i amb so i penjar-los directament a la web perquè la gent pugui consultar –ho i 

que ens permetrà que no hagi d’haver una persona que estigui transcrivint literalment 

els plens. Teníem pressupostat que això ho finançaríem amb part del préstec que 

sol·licitàvem, i com ho necessitem abans de poder demanar el préstec, canviem el 

finançament. Això que ho havia de finançar el préstec ho farem amb recursos propis de 

l’ajuntament i aquests diners dels préstec passaran a una altra inversió. És a dir canviem 

la font de finançament. Això és el que estem fent en aquest punt de l’ordre del dia.   

 

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

 Res a dir, votarem a favor. 

 

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

 Ja ens va quedar clar a la junta de portaveus aquest tema i 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: 

 Res a dir, votarem a favor.  

 

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

 Nosaltres referent als pressupostos d’aquest any 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 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. 
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11. Donar compte execució pressupost exercici 2015, quart trimestre 

 

AREA FUNCIONAL: Hisenda  

 

ANTECEDENTS 

 

Identificació de l’assumpte 

 

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

corresponent al quart trimestre del 2015. 

 

Fonaments de dret 

 

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

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

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

terminis i amb la periodicitat que el ple estableixi. 

 

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

aquesta periodicitat tindrà caràcter trimestral, ja que es durà a terme en el mes següent al 

venciment de cada trimestre natural.  

 

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

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

estructura o contingut d’aquesta documentació. 

 

Per tot l’exposat, 

 

Es sotmet a informació de l’Ajuntament Ple: 

 

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

corresponent al quart trimestre de l’exercici 2015, amb el següent detall: 
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a) Execució del pressupost de despeses: 

 

• Crèdits totals: 18.298.311,87 euros 

• Obligacions reconegudes: 13.400.743,94 euros 

• Pagaments líquids: 12.738.873,23 euros 

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

pagament: 872,58 euros 

 

b) Execució del pressupost d’ingressos: 

 

• Previsions definitives: 18.298.311,87 euros 

• Drets reconeguts nets: 15.353.601,76 euros 

• Recaptació líquida: 10.933.960,47 euros 

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

cobrament: 3.128.713,12 euros 

 

c) Estat del servei del deute:  

 

• El capital pendent a llarg i curt termini és de 2.710.220,34 euros 

• La mitjana ponderada del tipus d’interès és del 0,16% 

• La mitjana ponderada dels terminis és de 5,69 anys 

 

d) La Ràtio legal de l’estalvi net es situa en el 13,63% dels ingressos corrents liquidats 

 

e) La Ràtio legal de l’endeutament es quantifica en el 17,40% dels ingressos corrents liquidats 

 

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

corrents 

   (capítols 1 a 5) 

 

g) La ràtio financera de capacitat de retorn es concreta en el 95,13% i ve determinada per la 

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

2015. 

 

h) Actes d’arqueig previsionals fins a 31 de desembre de 2015: 

 

• A l’Ajuntament hi han existències a fi del període per la quantitat de -642.484,65 euros 

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

període són 124.084,30 euros. 

 

Segon. El Ple de l’Ajuntament resta assabentat. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

En aquest punt el que estem fent no és la liquidació definitiva del pressupost, és donar 

compte de l’estat del pressupost a 31 de desembre de 2015, però no és la liquidació 

definitiva. Saben que cada trimestre s’ha de donar compte de l’estat d’execució del 

pressupost i des de fa un parell d’anys també ens ho demanen de l’últim trimestre. Hem 

de tenir  en compte que al plenari del proper més portarem ja la liquidació definitiva del 

pressupost que és on tots els paràmetres quedaran perfectament recollits. Recordin, per 

tant, que no és una liquidació definitiva i que del que avui donem compte és del que diu 

la comptabilitat en quant a  l’execució del pressupost a 31 de desembre. Que no vol dir, 

repeteixo, que sigui el tancament.  

Intentaré fer un resum, de tota manera a l’acord ja tenen recollits  quins són els 

paràmetres que creiem són els indicadors de les finances municipals i en aquests cas i 

entre cometes, permetin-me que els digui de la salut de les finances municipals al nostre 

ajuntament.  

Pel que fa al pressupost de despeses cal dir que de totes les despeses pressupostades  a 

31 de desembre, s’havien reconegut obligacions fins el 73,23 %, i  estan pagades en un 

95,05%, és a dir gairebé la totalitat de les reconegudes a 31 de desembre estan pagades. 

Detallant, pel que fa a les despeses de personal representen el 83,23% , tenint en compte 

que caldrà tanca-ho a final d’any. 

Pel que fa a les despeses de béns corrents i serveis  estem en un 73,3% . Pel que fa a les 

despeses financeres estem en un 18,68% perquè han baixat molt. No és que no haguem 

fet front a aquestes despeses financeres, sinó que s’han reduït molt eixugant deute i com 
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veuran després tenim un deute que és ben bé testimonial i per tant les despeses 

financeres són molt baixes.  

En quant a les transferències corrents estem en el 84,85%  i en quant a les inversions 

reals estem en un 36,22% .Això no vol dir que només s’hagin executat un 36,22%  sinó 

que a 31 de desembre les obligacions són aquestes. A final d’any veurem quin és l’estat 

real.  

Pel que fa a l’execució del pressupost d’ingressos estem en un 83,91% . És a dir la xifra 

és : despeses 73,23, ingressos 83,91, la diferencia està en què les despeses estan pagades 

en més d’un 95% i els ingressos, la recaptació, és del 71,21%. La recaptació d’ingressos 

va més lenta , és un fenomen que ens anem trobat els darrers anys. És la morositat, hi ha 

endarreriments en el tema del cobrament dels impostos que són bàsicament els ingressos 

que té l’ajuntament de la Garriga. 

En quant a l’estat d’execució dels exercicis tancats a 31 de desembre de 2015 s’ha pagat 

el 99,93%  de les obligacions pendents corresponents d’exercicis anteriors. És a dir allò 

que havia quedat pendent de l’exercici anterior ara està el 99,93% pagat.  

Pel que fa als ingressos també hi ha una gran diferencia degut a què a desembre de 2015 

s’han recaptat el 29,89 % dels drets pendents de cobrament a 1 de gener. El que els deia, 

és aquest decalatge amb aquesta morositat acumulada de deute que tenim aquests últims 

anys en què la crisis ha incrementat aquest deute amb l’ajuntament de la Garriga.  

Referent a l’endeutament, el deute viu de l’ajuntament a 31 de desembre   és de 

2.891.913,07€. Aquest import correspon a deute a llarg termini, perquè no hi ha 

operacions de tresoreria que generin deute. Aquest deute en percentatges correspon a un 

endeutament del 17,40 %. Recordin que la llei permet fins  al 75%  o fins el 110% 

depenent dels casos.  

La ratio legal d’estalvi net és del 13,63% i la ratio financera, de capacitat de retorn, és 

del 95,13 %. Aquesta és la capacitat de retorn del deute que tindria l’ajuntament i que en 

aquest cas és de més del 95 %.  

Pel que fa al compliment dels requisits de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera dir-los que dels càlculs anterior podem desprendre’n que 

s’assoleix l’objectiu d’estabilitat previst per la llei, que l’increment obtingut al càlcul de 

la regla de la despesa no supera el que es va aprovar per l’exercici i per tant s’acompleix 

la regla de la despesa.  

L’objectiu de deute per l’exercici està dins els marges legals i d’acord amb els resultats 

anteriors es compleixen els controls de la llei orgànica en el pressupost vigent, no 
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obstant això aquestes variables, com els he dit al principi, hauran de ser validades en el 

moment de la liquidació del pressupost vigent, que serà al plenari del mes de març. 

Espero haver-los fet un resum entenedor.  

 

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

 Res a dir, estem d’acord. 

 

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

 Res a dir.  

 

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

 Restem assabentats.  

 

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

Res a dir, només comentar que el Sr. Guiu ho feia molt bé, això de donar compte, però 

que vostè, senyora alcaldessa, també ho fa molt bé. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Gràcies.  

 

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

Tant de bo ho féssim només un cop l’any perquè és una mica pesat per la gent que ens 

escolta des de casa, deu baixar l’audiència en picat.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 És la llei que ens obliga. 

 

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

 Estem assabentats. 

 

 

12. Donar compte de l’informe de la Intervenció i Tresoreria municipal relatiu al 

compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat i de l’informe relatiu al 

període mitjà de pagament a proveïdors d’acord amb el reial decret 635/2014, a 31 de 
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desembre de 2015 

 

AREA FUNCIONAL: Hisenda  

 

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

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

a proveïdors a 31 de desembre de 2015:  

 

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

 

“Informe de la Intervenció i la tresoreria municipal 

 

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

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

les operacions comercials, emetem el següent informe, 

 

Antecedents 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Administracions Públiques i al òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas 

a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament 

d’Economia i Coneixement. 
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Legislació aplicable 

 

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

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

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

contractes del sector públic. 

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

termini de pagament. 

Per tot el que antecedeix,  

 

Informem: 

 

Primer. Que en data 31 de desembre de 2015 existeixen obligacions pendents de pagament que 

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

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

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

l’Ajuntament de la Garriga, materialitzades en 10 factures per import total del 4.063,19 euros i 

pel que fa a l’OA de Mitjans de Comunicació en 5 factures per import total de 1.533,50 euros)  

 

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

l’Ajuntament de la Garriga és de 42,61 dies i de l’Organisme Autònom de Mitjans de 

Comunicació és de 15,34 dies. 

 

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

l’Ajuntament de la Garriga és de 14,23 dies i respecte a l’Organisme Autònom de Mitjans de 

Comunicació és de 26,49 dies. 

 

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

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

pública local, ve regulat pel reial decret legislatiu 4/2013, de 22 de febrer de 2013, en el que 

s’estableix un nou còmput de terminis de pagaments. Les principals modificacions que 

introdueix aquest reial decret es resumeixen en el següent: 
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• Si legalment o en contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de comprovació 

mitjançant el qual s’hagi de verificat la conformitat dels béns o serveis, la seva durada no 

podrà excedir 30 dies naturals a comptar des de la data de recepció dels béns. En aquest 

cas, el termini de pagament serà de 30 dies després de la data en la que té lloc la 

conformitat de la factura. 

 

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

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

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

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

termini i s’han emprat més dels 30 dies, aquests dies es descomptaran per calcular la data 

de venciment. És a dir, si s’han requerit 40 dies per la conformitat de la factura, el nombre 

de dies pel venciment d’aquesta calculat des de la data de conformitat, serà de 20 dies. 

 

• En el cas de les certificacions d’obra: 

 

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

de la certificació. 

 

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

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

prestació del servei. 

 

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

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

la data d’expedició de la certificació. 

 

Quart. En relació a l’informe emès corresponent al trimestre anterior, 30 de juny de 2015, fer 

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

financera, emeto el següent,  

 

INFORME 

 

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

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

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

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

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

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

contra la morositat en les operacions comercials.  

 

Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si 

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

de les factures o certificacions d'obra, segons correspongui. 

  

Així vist, i tal com ordena l'article 6.2 del reial decret, les corporacions locals han de remetre 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

Segon. Legislació aplicable:  

 

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

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

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

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

financera.  

 

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

pressupostària i sostenibilitat Financera.  

 

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

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

d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  

 

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

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

 

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

factures o sistema equivalent.  

• Les certificacions mensuals d'obra aprovades a partir del 1 gener 2014.  

 

Quart. De conformitat amb l'article 3.2 del reial decret 635/2014, quedaran excloses del càlcul 

del període mitjà de pagament a proveïdors:  

 

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

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

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

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

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

actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.  

 

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

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

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

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

reflectint igualment el seu pendent de pagament acumulat.  

 

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

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

 

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

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

pagament.  

 

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

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

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

 

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

635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a realitzar els pagaments:  

 

Ràtio de les operacions pagades = Sumatori (nombre de dies de pagament * import de 

l’operació pagada)/ Import total de pagaments realitzats 

 

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

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

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

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

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

cadascuna.  

 

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

resultats:  

Ajuntament. Ràtio operacions pagades: 12,56 dies 

OAMC. Ràtio operacions pagades: -24,47 dies 

 

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

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

pendents de pagament a final del trimestre:  

 

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

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

 

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

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

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

refereixin les dades publicades.  

 

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

en la qual s'especifica el nombre de dies pendents de pagament de cadascuna.  

 

Amb aquesta informació, el càlcul del «ràtio d'operacions pendents de pagament» de 

l'Ajuntament presenta els següents resultats:  

Ajuntament. Ràtio d’operacions pendents de pagament: -15,39 dies 

OAMC. Ràtio d’operacions pendents de pagament: 9,30 dies 

 

Novè. El «període mitjà de pagament» , tal com s'indica en l'article 5.1 del reial decret 

635/2014 és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a realitzar els pagaments, 

sumant-li l'efecte dels retards en el pagament del deute comercial:  
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Període mitja de pagament de cada entitat que forma el grup = (ràtio d’operacions pagades * 

imports pagats realitzats + ràtio operacions pendents de pagament * imports pagaments 

pendents) / (Import total de pagaments realitzats + import total de pagaments pendents)  

  

En base als càlculs precedents el «període mitjà de pagament» presenta els següents resultats:  

Ajuntament. Període mitjà de pagament: 3,03 dies 

OAMC. Període mitjà de pagament: 4,59 dies 

 

Desè. En base als càlculs precedents, es conclou el següent: 

 

El període mitjà de pagament a proveïdors global és de 3,04 dies, inferior al termini màxim de 

pagament legalment establert de conformitat amb la normativa de morositat.  

 

Setzè. Els càlculs recollits en aquest informe s'han de remetre, en tot cas, al Ministeri d'Hisenda 

i Administracions Públiques.  

 

Onzè. Referent a això cal informar del següent resultat obtingut:  

 

Amb base en els càlculs detallats en l'expedient motiu de l'informe, es compleix amb el període 

mitjà de pagament legalment previst. “ 

 

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Complim el període mitjà de pagament i la llei de mesures de lluita contra la morositat. 

El període mitjà de pagament és de 3,03 dies per part de l’ajuntament i per part de 

l‘organisme autònom dels mitjans de comunicació és de 4,59  dies. 

 

 

13. Informes de l’alcaldia  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Avui no disposem de cap informe per donar compte. Aquí bàsicament són informes 

jurídics i si hagués algun contenciós també seria un tema per informar. 
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14. Mocions  

 

Moció que presenta la Candidatura d’Unitat Popular de la Garriga demanant el 

desenvolupament de polítiques d’igualtat internes a l’ajuntament de la Garriga 

 

La igualtat de dones i homes és un dels eixos principals de les societats democràtiques. La 

consecució d’aquest principi polític ha estat present al llarg de la història dels moviments 

feministes i de dones, i és constitutiu del desenvolupament de les polítiques d’igualtat de 

l’administració pública.  

 

Els ajuntaments han estat pioners en la promoció de plans i polítiques d’igualtat adreçades a la 

ciutadania i han proporcionat serveis que han contribuït a millorar les situacions de desigualtat 

de gènere. El treball desenvolupat per part de les administracions locals ha estat, 

majoritàriament, de caràcter extern, dirigit a la ciutadania.  

 

Les novetats legislatives en l’àmbit de la igualtat de dones i homes i per la mateixa coherència 

amb el compromís amb la igualtat de gènere, han incorporat un nou eix de treball que és 

l’anàlisi de la constitució i del funcionament intern de les administracions públiques. 

 

Atès que els ens locals han de ser institucions exemplars i tenen el repte d’assolir una igualtat 

real i efectiva en les seves polítiques de gestió interna i en la seva cultura institucional. 

 

Atès que el passat, 21 de juliol de 2015 es va aprovar al Parlament de Catalunya la Llei 

17/2015, d'igualtat efectiva de dones i homes; i en els seus articles 6, 10 i 15, entre altres, obliga 

als ens locals a desenvolupar mesures per la igualtat de dones i homes, tal com es descriu a 

continuació: 

 

Article 6. Funcions dels ens locals de Catalunya 

 

1. Dins de l’àmbit territorial respectiu, i en l'exercici de les competències que els atribueix 

l’ordenament jurídic, corresponen als municipis i a les altres entitats locals, en matèria de 

polítiques d’igualtat de gènere, les funcions següents: 
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f) Elaborar, aprovar, executar i avaluar els plans d’igualtat de dones i homes destinats al 

personal a llur servei a què fa referència l’article 15. 

 

Article 10. Contractació del sector públic 

1. Els poders adjudicadors de Catalunya que als efectes de la legislació de contractes del sector 

públic tenen la consideració d’Administració pública, per mitjà de llurs òrgans de contractació, 

han de procurar d'incloure clàusules socials en les bases de la contractació amb la finalitat de 

promoure la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el mercat laboral. Amb 

aquesta finalitat, d'acord amb la normativa vigent en matèria de contractació pública, han de: 

a) Incorporar la perspectiva de gènere en les ofertes de contractació pública. 

b) Incloure condicions d'execució dels treballs objecte del contracte, per raó de les quals 

l'adjudicatari adopti mesures tendents a promoure la igualtat de dones i homes. 

c) Indicar en els plecs de clàusules administratives particulars els barems de puntuació 

addicional per a les empreses que disposin de plans d’igualtat, en el cas que no hi estiguin 

obligades per llei, i les que disposin del distintiu català d’excel·lència empresarial en matèria 

d’igualtat a què fa referència l’article 35 o adoptin mesures destinades a assolir la igualtat 

d’oportunitats que perdurin en el temps i mantinguin l’efectivitat, segons el que s'estableixi per 

reglament. 

 

Article 15. Plans d'igualtat de dones i homes del sector públic  

1. Les institucions de la Generalitat, l’Administració de la Generalitat i els organismes públics 

vinculats o que en depenen, i també les entitats, públiques i privades, que gestionen serveis 

públics, han d’aprovar, en el termini de dos anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, un 

pla d’igualtat de dones i homes destinat al personal que hi presta serveis, que s’ha de definir en 

el conveni col· lectiu o en l’acord de condicions de treball, amb l’objectiu de garantir l’aplicació 

efectiva del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes i eliminar la 

discriminació per raó de sexe amb relació a l’accés al treball remunerat, al salari, a la formació, 

a la promoció professional i a la resta de les condicions de treball.  

2. Els ens locals que tenen òrgans específics de representació del personal a llur servei han 

d’aprovar un pla d’igualtat de dones i homes, que s’ha de definir en el conveni col· lectiu o en el 

pacte o acord de condicions de treball.  

 

Per tot l’exposat, la CUP de la Garriga, proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
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Primer : Instar a la Generalitat a desplegar la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva 

de dones i homes. 

 

Segon: Dissenyar i aprovar,  en el termini de dos anys, un Pla Intern d’Igualtat destinat al 

personal que treballa a l’Ajuntament, regulat per negociació col·lectiva i inclòs finalment en el 

conveni col·lectiu de l’Ajuntament. 

 

Tercer: Afegir criteris d’igualtat dona-home, als plecs de clàusules administratives que es 

relacionen a continuació: 

 

1)En el cas que el licitador disposi d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els  

homes, declaració responsable que ho acrediti. 

 

2)En cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses (empat entre diversos 

licitadors), s’adjudicarà el contracte a una de les empreses que hagin empatat en funció del 

compliment dels següents criteris o condicions: 

S’adjudicaria a l’empresa que en el moment de presentar la licitació, complís amb les directrius 

i mesures que es determinin tendents a promoure la igualtat efectiva de dones i homes en el 

mercat de treball, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva 

de dones i homes i la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. 

 

INTERVENCIONS  

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

Volem afegir que el grup del partit dels socialistes (PSC-CP)  s’ha afegit a aquesta 

moció i li agraïm absolutament  

Com heu pogut llegir és una moció que presentem per elaborar polítiques d’igualtat a 

nivell intern a l’ajuntament de la Garriga. Durant anys s’han fet polítiques a través de 

les regidories d’igualtat de cada ajuntament de cara a la ciutadania, però com a 

administració creiem que s’ha de ser exemplar i  també cal fer una praxi i una política 

interna de cara, en aquest cas, a la gent que treballa a l’ajuntament o en alguna 

contractació externa que es pugui fer.  

Tenim una llei que obliga a desplegar mesures internes i externes en aquest àmbit, en la 

igualtat entre homes i dones , de 21 de juliol de 2015 i que es va aprovar al Parlament de 

Catalunya, és la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i homes . També tenim una 



 

p.o. 24/02/2016 
 

91

llei de l’Estat espanyol del 2007, la 3/2007 que no obligava però si recomanava fer 

mesures d’igualtat als ajuntaments.  

Hem situat aquesta moció en aquesta data perquè està entre dues diades internacionals 

que ens agrada commemorar que és la del 22 de febrer per la igualtat salarial i el dia 8 

de març dia internacional de les dones, per això la situem en aquest ple, ens semblava 

interessant posar-ho aquí. 

És una llei que com diu la moció obliga els ajuntaments a tenir plans d’igualtat interns i 

a desplegar certes mesures amb perspectiva de gènere com són les contractacions 

externes, que es tinguin en compte en les subvencions, en les processos de selecció, en 

diferents ítems. Evidentment aquí ens hem centrat en dos perquè creiem que és una 

bona mesura a aplicar, que es pot fer perfectament i que no és un cost afegit pels 

ajuntaments . 

Si els sembla llegiré els tres acords finals i deixo a consideració de la resta de grups el 

que s’aprovi, que esperem que si.  

 

La Sra. Dachs llegeix els acords. 

 

Segueix la Sra. Dachs: 

En el punt tres s’han afegit uns exemples, no tenen perquè ser aquests, es pot discutir, 

però s’han agafat exemples de casos reals perquè sigui més fàcil d’incorporar en el 

tarannà de l’administració.  

 Esperem que es pugui aprovar la moció. 

 

Intervé la Sra. Juliet Grau, regidora de salut, cooperació i polítiques d’igualtat: 

Bona nit. En primer lloc recordar-los que al Pla d’Actuació Municipal (PAM) que 

vàrem aprovar surt la intenció de l’ajuntament de fer un pla d’igualtat i un pla d’igualtat 

intern. Des del mes de gener que hi estem treballant amb la tècnica. Justament el passat 

4 de febrer ens vàrem reunir amb la tècnica de recursos humans també, per posar sobre 

la taula la nostra intenció de tirar aquest punt endavant juntament amb un suport que fa 

la Diputació .L’expedient ja està a punt per tal que s’aprovi a la propera junta de govern 

el dia 7 de març.  

Per tant gairebé podríem dir que aquesta moció està “ fuera de lugar” perquè la intenció 

hi és i el procés està engegat i anirà amb els terminis que marca la llei que per això es fa 

a través de la Diputació.  
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Estem totalment d’acord amb aquesta moció tot i que pensem que ja no cal perquè està 

tot engegat.  

De tota manera, jo personalment, agrairia que sempre que volguessin parlar sobre algun 

tema de treball de la meva regidoria,  directament en fessin un correu demanant si estem 

fent alguna cosa sobre aquell tema. Es respon si, no, el que sigui i si no hi ha intenció de 

fer-ho llavors es fa un prec. 

 

Intervé la Sra. Dolors Castellà, en representació del grup municipal d’ Acord+ERC-AM: 

Nosaltres votarem a favor, no m’estendré més, la Sra. Grau ja ha explicat el que havia 

d’explicar pel que fa a la recollida de la intenció en el PAM i només en el punt número 

3 demanaríem si es pogués afegir, per complementar, totes aquelles característiques que 

puguin tenir a veure amb persones amb especial  vulnerabilitat, no només pel fet que 

siguin dones sinó persones amb diferents capacitats o l’utilització de productes 

respectuosos amb el medi. És a dir que es pogués ampliar una mica més el tercer punt, 

no perquè ara modifiqueu la moció sinó que a l’hora de parlar dels plecs i això tenir una 

visió més amplia referent a aquest aspecte.  

 

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

En aquest ple a vegades hi ha una sensació de “dejà vu”. La intervenció de la Sra. Grau 

m’ha recordat quan el Sr. Israel Molinero, antic regidor d’ICV, presentava un prec i 

quan el presentava ja estava resolt. Això també està resolt. Tanmateix jo votaré a favor 

de la moció per si de cas. Gràcies. 

 

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

En un principi la meva intervenció era només per donar les gràcies als companys de la 

CUP per haver-nos deixar adherir, tot i que hagi estat amb premura, perquè després de 

l’assemblea se’m va oblidar de comentar-vos-ho  i avui ho he fet per WhatsApp.  

Però després d’aquestes intervencions que s’han fet si que haig de dir alguna cosa 

bàsicament perquè, potser vaig errat, però ha de ser potestat de l’ajuntament informar de 

les actuacions que s’estan fent i no ha de ser l’oposició qui hagi de preguntar si una cosa 

s’està fent o no . És a dir l’equip de govern ha d’informar a l’oposició en projectes tant 

importants com creiem que és aquest. 

Sobretot ens adherim per un fet, l’acord número tres. A nosaltres ens sembla molt bé 

com està redactat perquè la utilització de productes no nocius al medi ambient i tot 
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plegat s’ha de recollir en molts aspectes. Però avui estem tractant un tema molt 

important, tot just avui o ahir a les dones us havíem de felicitar l’any i així ho van 

llençar els joves del nostre partit, perquè segons diuen els estudis una dona hauria de 

treballar 53 dies més en igualtat de càrrec i de lloc de treball per cobrar el mateix que 

cobra un home en el mateix període. Per tant ahir feia tot just el dia 53 i avui comença 

l’any.  

Per tot això a mi aquesta moció no em sembla extemporània, no em sembla tampoc que 

hàgim de preguntar i després formular un prec. No. En projectes tant grans com aquest 

crec que ha de ser l’equip de govern el que ha d’informar l’oposició. 

Felicito, per tant els companys de la CUP, gràcies per deixar-nos adherir. Votarem a 

favor. 

 

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

Nosaltres també ens adherim, ho haguéssim fet si no fos perquè era fora de viatge, a 

aquesta i a la següent i celebrem que l’hagueu presentat.  

 

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

Estem d’acord, nosaltres quan vam governar ja ens vàrem adherir i vam plantejar  

aquestes qüestions. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Només per aclarir una qüestió dir que si s’informa de les voluntats d’aquest equip de 

govern, de fet quan vàrem presentar el PAM es va parlar d’aquests temes, es van 

explicar aquests temes, es van presentar aquests temes i no només es va fer aquell dia 

sinó que està a disposició de vostès, i també de tota la ciutadania, a través de la web de 

l’ajuntament. Entre altres coses quan abans hem votat el model de declaració dels béns 

hem comentat que això formava part de la llei de transparència i un dels paràmetres 

d’aquesta llei, que vàrem posar en valor des de l’equip de govern, era que el PAM 

també  pogués ser consultat per la ciutadania.  

Dir-los també que òbviament aquestes accions que plantejava la moció estan 

contemplades per part de l’equip de govern, així els hi ha expressat la regidora i per tant 

nosaltres no votarem en contra d’aquesta moció, això ja ho hem dit, també ens sumarem 

a la moció però cal dir que els acords que planteja s’estan duent a terme en molts casos 

o bé és un compromís d’aquest equip de govern que es duguin a terme de manera 
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immediata.  

Aclarit això,  celebrar que tothom estigui a favor i que totes les formacions polítiques es 

sumin a aquesta necessitat,  que les polítiques d’igualtat siguin una realitat a les 

administracions públiques perquè és el primer pas de l’engranatge perquè aquestes es 

traslladin al sector privat  com  bé deia el Sr. Valiente. Perquè una dona tingui el mateix 

salari que un home, ha de treballar 53 dies més i això per sort, en el sector públic ja no 

passa fa temps, els salaris estan equiparats sigui un home o una dona qui desenvolupi 

les responsabilitat, però al sector privat encara hi ha molt camí per córrer i per tant si 

nosaltres ho tirem endavant com a administracions públiques és un exemple perquè 

s’implementi a la resta de sectors.  

 

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

És important que sapigueu que el PAM no parla d’un pla intern. És bàsic que us ho 

mireu. Parla del pla d’igualtat de gènere que és extern però en cap cas parla de l’intern. 

Us emplaço a llegir-lo. 

 

Intervé la Sra. Juliet Grau: 

Quan es va fer l’exposició pública es va parlar de que eren dos plans i és el mateix, un 

intern i l’altre extern, és el pla d’igualtat. Després hi ha una segona fase desenvolupada 

on si que s’aclareix cada part. 

 

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

Però com jo només tinc accés al que posa a la web que són  els documents que surten a 

la llum i no els interns, nosaltres no ho sabem. 

Un pla intern i extern són antagònics, són documents molt diferents, això és important. 

Per altra banda un pla d’igualtat intern no inclou això dels plecs de clàusules, això ho 

inclou l’extern, per això ho hem posat . Per tant no crec que estigui fora de lloc aquesta 

moció .Crec que és bastant important . 

Sobretot tingueu en compte que en el PAM, que està penjat a la web i del que jo tinc 

coneixement, no parla de pla intern. Per això hem presentat la moció, no és no sapiguem 

mirar la web, ni llegir, és que si bé  parla de l’extern, no ho fa de l’intern. Ho podem 

mirar. Parla del pla d’igualtat extern, que s’actualitzarà, es renovarà o es farà de nou  o 

alguna cosa així, però el pla intern no l’esmenta enlloc i de plecs de clàusules de 

gèneres no s’ha parlat mai enlloc i dubto que s’hagi dit a nivell intern. 
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Intervé la Sra. alcaldessa: 

Ho recull la llei Sra. Dachs en el tema dels plecs i dels contractes, per tant com a 

l’ajuntament complim la llei, es fa. Ara el Sr. Secretari ens farà l’aclariment.  

 

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

Ens ho hem mirat i si ho diu la llei, en alguns casos ja es posen clàusules socials. Ho 

hem d’adaptar, hi ha un termini de 2 anys que dóna la disposició transitòria, per adaptar-

ho. Nosaltres molt abans ja presentàvem propostes així. També s’ha de tenir en compte 

que a l’abril ha d’entrar en vigor la nova llei de contractes (que no  entrarà en vigor, 

perquè no s’haurà aprovat)  però i hi ha disposicions que són de la comunitat europea , 

directives, que són de directa aplicació i que encara que no hi hagi llei a l’Estat s’hauran 

d’aplicar directament  i segur que alguna cosa d’aquestes anirà sortint. Ho haurem 

d’anar lligant una mica. 

 

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

Justament anava a dir que sabem que ho diu la llei perquè és justament el que  s’exposa  

a la moció. Per tant no sé a què ve això. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Per això la votem tots plegats, no?. 

 

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

 Si però jo tinc torn de rèplica i puc dir i argumentar el que considerem, no? 

 

La moció queda redactada de la forma següent: 

«Moció que presenta la Candidatura d’Unitat Popular de la Garriga i el grup municipal del 

PSC-CP, demanant el desenvolupament de polítiques d’igualtat internes a l’ajuntament de la 

Garriga 

 

La igualtat de dones i homes és un dels eixos principals de les societats democràtiques. La 

consecució d’aquest principi polític ha estat present al llarg de la història dels moviments 

feministes i de dones, i és constitutiu del desenvolupament de les polítiques d’igualtat de 

l’administració pública.  
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Els ajuntaments han estat pioners en la promoció de plans i polítiques d’igualtat adreçades a la 

ciutadania i han proporcionat serveis que han contribuït a millorar les situacions de desigualtat 

de gènere. El treball desenvolupat per part de les administracions locals ha estat, 

majoritàriament, de caràcter extern, dirigit a la ciutadania.  

 

Les novetats legislatives en l’àmbit de la igualtat de dones i homes i per la mateixa coherència 

amb el compromís amb la igualtat de gènere, han incorporat un nou eix de treball que és 

l’anàlisi de la constitució i del funcionament intern de les administracions públiques. 

 

Atès que els ens locals han de ser institucions exemplars i tenen el repte d’assolir una igualtat 

real i efectiva en les seves polítiques de gestió interna i en la seva cultura institucional. 

 

Atès que el passat, 21 de juliol de 2015 es va aprovar al Parlament de Catalunya la Llei 

17/2015, d'igualtat efectiva de dones i homes; i en els seus articles 6, 10 i 15, entre altres, obliga 

als ens locals a desenvolupar mesures per la igualtat de dones i homes, tal com es descriu a 

continuació: 

 

Article 6. Funcions dels ens locals de Catalunya 

 

1. Dins de l’àmbit territorial respectiu, i en l'exercici de les competències que els atribueix 

l’ordenament jurídic, corresponen als municipis i a les altres entitats locals, en matèria de 

polítiques d’igualtat de gènere, les funcions següents: 

f) Elaborar, aprovar, executar i avaluar els plans d’igualtat de dones i homes destinats al 

personal a llur servei a què fa referència l’article 15. 

 

Article 10. Contractació del sector públic 

1. Els poders adjudicadors de Catalunya que als efectes de la legislació de contractes del sector 

públic tenen la consideració d’Administració pública, per mitjà de llurs òrgans de contractació, 

han de procurar d'incloure clàusules socials en les bases de la contractació amb la finalitat de 

promoure la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el mercat laboral. Amb 

aquesta finalitat, d'acord amb la normativa vigent en matèria de contractació pública, han de: 

a) Incorporar la perspectiva de gènere en les ofertes de contractació pública. 

b) Incloure condicions d'execució dels treballs objecte del contracte, per raó de les quals 
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l'adjudicatari adopti mesures tendents a promoure la igualtat de dones i homes. 

c) Indicar en els plecs de clàusules administratives particulars els barems de puntuació 

addicional per a les empreses que disposin de plans d’igualtat, en el cas que no hi estiguin 

obligades per llei, i les que disposin del distintiu català d’excel·lència empresarial en matèria 

d’igualtat a què fa referència l’article 35 o adoptin mesures destinades a assolir la igualtat 

d’oportunitats que perdurin en el temps i mantinguin l’efectivitat, segons el que s'estableixi per 

reglament. 

 

Article 15. Plans d'igualtat de dones i homes del sector públic  

1. Les institucions de la Generalitat, l’Administració de la Generalitat i els organismes públics 

vinculats o que en depenen, i també les entitats, públiques i privades, que gestionen serveis 

públics, han d’aprovar, en el termini de dos anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, un 

pla d’igualtat de dones i homes destinat al personal que hi presta serveis, que s’ha de definir en 

el conveni col· lectiu o en l’acord de condicions de treball, amb l’objectiu de garantir l’aplicació 

efectiva del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes i eliminar la 

discriminació per raó de sexe amb relació a l’accés al treball remunerat, al salari, a la formació, 

a la promoció professional i a la resta de les condicions de treball.  

2. Els ens locals que tenen òrgans específics de representació del personal a llur servei han 

d’aprovar un pla d’igualtat de dones i homes, que s’ha de definir en el conveni col· lectiu o en el 

pacte o acord de condicions de treball.  

 

Per tot l’exposat, la CUP de la Garriga i el grup municipal del PSC-CP, proposen al Ple 

l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer : Instar a la Generalitat a desplegar la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva 

de dones i homes. 

 

Segon: Dissenyar i aprovar,  en el termini de dos anys, un Pla Intern d’Igualtat destinat al 

personal que treballa a l’Ajuntament, regulat per negociació col·lectiva i inclòs finalment en el 

conveni col·lectiu de l’Ajuntament. 

 

Tercer: Afegir criteris d’igualtat dona-home, als plecs de clàusules administratives que es 

relacionen a continuació: 
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1)En el cas que el licitador disposi d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els  

homes, declaració responsable que ho acrediti. 

 

2)En cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses (empat entre diversos 

licitadors), s’adjudicarà el contracte a una de les empreses que hagin empatat en funció del 

compliment dels següents criteris o condicions: 

S’adjudicaria a l’empresa que en el moment de presentar la licitació, complís amb les directrius 

i mesures que es determinin tendents a promoure la igualtat efectiva de dones i homes en el 

mercat de treball, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva 

de dones i homes i la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.» 

 

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

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

la Corporació, aprova la moció. 

 

 

Moció que presenten els grups municipals de la  CUP-PA i d’Acord+ERC –AM per declarar 

persona Non Grata Felip VI  i per declarar-se deslligat de la monarquia Borbònica. 

 

El balanç del regnat de la dinastia borbònica, sobre l'estat espanyol i sobre els Països Catalans al 

sud de l'Albera en particular, ha estat profundament negatiu. 

 

Des de la seva instauració, després d'una guerra llarga i cruenta que entre d'altres coses va tenir 

el caràcter d'intent d'extermini contra el poble català, la trajectòria dels Borbons s'ha 

caracteritzat sempre per l'adscripció als postulats més retrògrads de cada moment històric i per 

la voluntat explícita de liquidar la personalitat nacional catalana, amb especial fixació en la 

llengua i la cultura d'aquest país. 

 

Absolutistes, antiliberals, antidemòcrates, valedors de les dues dictadures del segle XX i hereus 

directes (per designació personal del Caudillo) de la de Franco, embolicats en casos de 

corrupció la dinastia borbònica ha encarnat els pitjors vicis d'una institució que ja de per si no 

hauria de tenir lloc en les societats democràtiques contemporànies. 

 

Per això: 
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Atès que Felipe de Borbón, actual rei d’Espanya, no ostenta aquest títol-que pretén el nostre 

vassallatge- com a resultat d’un procés democràtic sinó just al contrari, com a conseqüència de 

l’herència dictada pel seu antecessor, a qui va situar en el càrrec el dictador Francisco Franco; 

Atès que el seu regnat entronca directament amb el del seu avantpassat Felip V de Borbó, 

responsable de la pèrdua de llibertats nacionals que encara a hores d’ara els Països Catalans no 

han recuperat; 

 

Atès que, lluny d’encapçalar un procés democràtic per a rescabalar els greuges i els crims 

comesos per la dictadura feixista del seu mentor, el regnat dels Borbons s’ha caracteritzat per 

l’absolució política i penal dels criminals franquistes; 

 

Atès que el comportament de la família reial espanyola s’ha vist marcat per tota mena 

d’escàndols i delictes que passen per les simpaties a intents de cop d'estat, a caceres 

estrambòtiques o casos de corrupció; 

 

Atès que la monarquia és una institució hereditària i, per tant, de naturalesa antidemocràtica que 

atempta contra la igualtat de la ciutadania i de la sobirania popular. 

 

Per tot l’exposat, la CUP I ACORD+ERC-AM de la Garriga, proposen al Ple l’adopció dels 

següents ACORDS: 

 

PRIMER : Declarar persona non grata Felipe de Borbón i a tota la Casa Real Espanyola al 

municipi de la Garriga. 

 

SEGON: Declarar la Garriga municipi deslliurat de la monarquia borbònica. 

 

TERCER: Expressar la voluntat de viure en uns Països Catalans plenament lliures i 

democràtics, on es respecti la sobirania popular i la igualtat entre la ciutadania. 

 

QUART : Reprovar qualsevol règim autoritari o monàrquic arreu del país. Declarar que com a 

societat democràtica que volem ser, necessitem un sistema polític on totes les persones siguin 

iguals en drets i deures i sense privilegis. Un Estat Català basat en la igualtat, la fraternitat i la 

llibertat. 
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CINQUÈ : Expressar la nostra voluntat d’excloure els símbols monàrquics de les nostres 

institucions municipals si n'hi haguessin. 

 

SISÈ: Donar trasllat d’aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya i als i les 

portaveus dels grups. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé el Sr. Roger Prims en representació del grup municipal de la C.U.P-P.A: 

Trobo que aquesta és una moció no només específica per la monarquia borbònica sinó 

que és una moció de qüestionament de la monarquia en general, en el fons. Per això ens 

sembla fins i tot exportable a la resta de l’Estat, no cal que es circumscrigui als pobles 

dels països catalans o del sud de l’Albera. Al mateix temps i per això mateix fem una 

moció de radicalitat democràtica, perquè estem posant a discussió justament la igualtat 

de tots els ciutadans davant de la llei i la igualtat d’oportunitats, cosa que justament 

altres partits tenen en boca quan es toquen altres temes. Ens sembla una moció de 

consens i moderada en aquest sentit, perquè amplia l’aspecte del que podria ser el cercle 

estrictament independentista que de vegades es podria plantejar amb el rebuig 

monàrquic, etc. Ens sembla que justament aquells qui es proclamen històricament forces 

republicanes, s’haurien d’acollir de bon grat a aquesta moció, els que es proclamen 

regeneradors democràtics, fis i tot de l’Estat espanyol, també . Em costa molt d’entendre 

que es pugui regenerar Espanya sense posar en qüestió la monarquia espanyola i als 

mateixos independentistes se’ns interpel· la i se’ns diu si realment tenim voluntat de 

ruptura o no amb una institució que mai ens ha anat a favor , al contrari, ens ha anat en 

contra. 

Llegeixo els acords i poso la moció a la consideració de tots vostès. Aquesta moció és 

en nom d’ERC i de la C.U.P i no sé si ja podem comptar amb l’adhesió de SI-Solidaritat 

com ha expressat abans el Sr. Bernaldo. 

 

El Sr. Prims llegeix els acords de la moció. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Abans de donar la paraula als portaveus li donaré la paraula al senyor secretari. 
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Intervé el Sr. Joaquim Rosell, secretari de la corporació: 

A banda de què en el cas de les mocions mai he informat, ni informaré, se m’ha 

demanat  en algun cas que expressés algunes consideracions, si hi havia algun dubte al 

respecte. No entraré en tema, perquè considero que és una moció política, però si diré 

que on tinc més clares les meves recances és en el punt número cinquè . Hi ha una llei 

que obliga a posar uns símbols concrets en certs llocs ... 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Si us plau, parlem clarament. Què diu el punt cinquè?. Que diu la lleis de símbols?. 

Diguem clarament si és legal o no és legal el punt cinquè. 

 

Segueix el Sr. secretari: 

El punt cinquè diu: “Expressar la nostra voluntat d’excloure els símbols monàrquics de 

les nostres institucions municipals si n'hi haguessin”.  La llei de símbols obliga les 

administracions a posar una sèrie de símbols, el retrat a tots els espais oficials ( la sala 

de plens, etc, potser també al despatx de l’alcaldia). En aquest cas ja que hi ha una 

voluntat expressa de no fer-ho, jo haig de fer aquest advertiment. Podria haver un 

contenciós de l’administració corresponent i altres problemes perquè últimament moltes 

lleis es judicialitzen i anem, no a cop de normativa, sinó a cop de sentencia. No informo, 

només faig aquest advertiment perquè se m’ha demanat. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Moltes gràcies senyor secretari. Tenint en compte això cada grups que faci el que 

bonament li plagui i “via fora” com diu el poema. Per part del nostre grup el Sr. Pubill 

defensarà breument aquesta moció.  

 

Intervé el Sr. Jordi Pubill, en representació del grup municipal de CiU: 

Bona nit a tothom. Sra. alcaldessa gràcies. Senyors regidors. Sense cap intenció de 

semblar monàrquics, (vagi per endavant que els asseguro que no ho som), nosaltres 

votarem en contra d’aquesta moció, fa temps que hem desconnectat i que treballem per 

la república catalana, mirant cap a el futur. Gràcies, res més. 

 

Intervé el Sr. Albert Benzekry, en representació del grup municipal d’Acord+ERC-AM: 

Nosaltres hi votarem a favor. No tenim cap inconvenient a adherir-nos a aquesta moció, 
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votar a favor és redundant, però votarem a favor malgrat les consideracions que hagi 

pogut fer el secretari sobre aquest punt cinquè. No hi veiem cap inconvenient .Estem 

molt d’acord amb les consideracions que ha fet el regidor Sr. Prims al respecte.  

Per nosaltres la monarquia és una institució amb uns valors completament allunyats del 

que ha de significar la igualtat entre homes i dones entre la nostra ciutadania, dins de la 

nostra societat . És una institució més que medieval, feudal, de reproducció horitzontal, 

per dir-ho d’alguna manera i amb la qual de cap manera ens hi sentim representats. Els 

nostres reis i reines els tenim a casa i alguns ens visiten, si ens portem bé, cada 5 de 

gener. 

En quant a declarar persona “non grata”, com ja vam fer amb aquell senyor baixet que 

va ser ministre, és un acte que no deixa de ser simbòlic, que no té unes conseqüències 

jurídiques, implica, això si, evitar de participar en qualsevol acte protocol· lari en el cas 

estrambòtic que es produís una visita reial aquí a la Garriga (no sé què hauria de passar 

perquè vingués algú de la monarquia espanyola al nostre poble), per tant hi votem a 

favor i reiterem la nostra adhesió sense dubte i entusiasta a la moció. Gràcies.   

 

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

Aquesta moció és fruit d’un gran deliri. Un cop més m’avergonyeix la idea de declarar 

una “persona non grata·” per motius de discrepància  ideològica. Sembla que vostès no 

tinguin cap aturador, ni seny que els faci desistir.  

Però abans de continuar aprofundint a la moció, ben segurs de la nostra posició perquè  

al mes de setembre vam presentar una moció precisament per revocar els nomenaments 

de “persona non grata”  per motius de discrepància ideològica, vull desmuntar aquesta 

moció plagada d’autèntiques barbaritats sectàries i com a historiador latent, que així em 

va anomenar un professor que vaig tenir a la Universitat Autònoma fa uns anys quan per 

coses de la vida vaig deixar de dedicar-me professionalment a la Història per dedicar-

me a altres coses. Deixaré aquesta latència per recavar el bon nom de la disciplina de la 

Història, perquè amb aquesta moció se  li han donat autèntiques puntades de peu a 

l’entrecama. Vostès diuen que la Guerra de successió va tenir un intent d’extermini del 

poble català i això no és veritat. Això és una agressió històrica d’un mal gust terrible. Jo 

els demanaria que fossin curosos amb el llenguatge .  

A Europa, al segle XX, hem tingut guerres d’autèntic extermini ètnic, com poden ser la 

desmembració de l’antiga Iugoslàvia o l’alemanya nazi que res tenen a veure amb el que 

va ser la Guerra de successió, que va ser una guerra de caire dinàstic i una guerra, que 
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podríem dir de cor  guerra civil, en la que els catalans van prendre partit per un o per 

l’altre candidat al tro de la corona hispànica. Aquesta no és una opinió de l’Ángel 

Guillén  que ve aquí hi l’explica, això és informació, informació que està a les fonts . 

Les fonts que quan un home estudia història et diuen que has d’anar a consultar per 

saber interpretar el que ha passat en el passat.  No sé de cap cas en què la monarquia 

actual hagi estat en contra del català o de la cultura catalana i els emplaço a veure les 

vegades que ha estat aquí el rei Joan Carles o el príncep Felip i s’han dirigit  en català, 

com ha de ser i crec que és una mostra més de respecte de la corona. 

Diuen que la institució no té cabuda en una societat democràtica i en un atès diuen que 

és hereditària i per tant de naturalesa antidemocràtica . Mirin, jo prefereixo la naturalesa 

antidemocràtica de països com el Regne Unit, Holanda, Bèlgica, Dinamarca o Suècia, 

que la democràcia entre cometes hereditària dels països de referencia de vostès: 

Veneçuela o Cuba. Ho prefereixo de totes totes. 

Delirant és quan parlen de què les monarquies volen el nostre vassallatge . Però vostès 

es creuen que estan en una societat feudal? . No insultin la intel·ligència d’aquest ple ni 

de la població de la Garriga que ens estigui escoltant . La monarquia actual és una 

monarquia parlamentària que res té a veure amb una monarquia feudal, i que no exigeix 

el vassallatge de ningú.  

Tampoc puc estar d’acord quan diuen que la institució és fruit d’un procés no 

democràtic . I tant que ho és de democràtic el procés!. Com és que  va ser referendada 

l’any 78 i com és que cada govern que ha governat Espanya d’ençà del 78 aquí, cap ha 

reconsiderat la manera legítima de canviar el model d’Espanya, si vol ser monarquia 

parlamentària o vol ser república?. Que em dóna igual, es pot debatre, però cap govern 

s’ho ha plantejat i per tant a mi això em sembla democràtic. Altra cosa és que a vostès 

no els agradi. Jo ho comprenc, que no els agradi, però no poden dir que no té caràcter 

democràtic.  

Considerar “persona non grata” a algú per ser descendent d’algú que a vostès no els 

agrada, alerta! si aquest és el nou país que volen construir en el qual els hereus d’alguns 

que a vostés no els agraden seran assenyalats, aquí ens trobaran de front. Això no els ho 

acceptarem mai. Perquè, tenim la culpa els fills del que han fet els nostres pares, els 

nostres avis, els nostres besavis ?. Jo crec que no. Cadascú ha de ser conseqüent amb els 

seus actes i   vostès aquí, pel sol fet que una persona és descendent remot, no sé si seria  

retetatarabuelo de Felip V, ja aquest home, el senyor Felip de Borbó i Grècia estaria 

marcat de per vida. Ni aquest, ni ningú crec que hagi d’estar marcat de per vida per 
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això.  

I simplificar de la manera rebuscada que vostès fan, que el regnat de Joan Carles I es va 

caracteritzar per l’absolució política i penal dels criminals franquistes em sembla molt 

demagògic. Tan demagògic com insinuar les simpaties pel cop d’estat del 23F . Aquesta 

afirmació és tan despreciable com la manca de probes que no aporten. 

Aquesta moció és un “difama que algo queda” que és l’ADN que porta. Per anar 

acabant reitero que m’avergonyeix que es comenci a conèixer la Garriga com un lloc on 

s’assenyala a la gent per pensar diferent aprofitant certs estaments públic, com pot ser 

l’ajuntament. 

Jo sé que els que votareu a favor d’aquesta moció demà estareu cofois si la moció tira 

endavant (crec que potser no sortirà endavant, ja veurem),  i demà sereu els herois dels 

medis sobiranistes però això us fa ser més intolerants, crec jo, i mirar-vos massa el 

melic.  

M’ha agradat que Convergència, jo els ho anava a demanar en aquest torn de paraula, es 

posicioni en contra . Crec que es pot reclamar la independència, és legítim, i es poden 

reclamar moltes coses,  però les formes són força importants . Crec que es pot reclamar 

la independència de motles maneres sense haver d’assenyalar ningú. 

A mi m’agrada pensar en positiu i ara deia el Sr. Benzekry que no sap quina visita 

podria fer aquí el rei. Doncs miri Sr, Benzekry, jo crec que podríem aprofitar el 

centenari del Corpus de la Garriga per convidar Felip VI, perquè la   potència mediàtica 

d’aquesta persona ens podria ser molt beneficiosa per portar molta gent a la Garriga. 

Aquesta seria la línia d’actuació i no la línia d’assenyalar a ningú.  

No vull més intolerància pel meu poble, de veritat . Jo me n’alegro que CiU  hagi votat 

en contra d’aquesta moció perquè aquesta moció no és municipalista, perquè aquesta 

moció no farà la Garriga millor i perquè aquesta moció no és el que busca la gent de la 

Garriga , perquè “persones non grates” per motius de discrepància ideològica mai més 

enlloc, contra ningú !. Gràcies. 

 

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

Jo no m’estendré .Nosaltres sempre hem cregut en un nou Estat, en una reforma de la 

Constitució, on es reculli que s’elimini la corona perquè actualment, a la societat que 

tenim, no és necessària la corona, ni entenem la figura del rei. Tot i això, entenem que 

aquesta moció traspassa moltes competències, moltes legalitats i per tot això hi votarem en 

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

Jo no em posaré a repassar la història com ha fet el Sr. Guillén, la meva interpretació li 

deixaré per ell. El que em sorprèn és que CiU voti el mateix que Ciutadans . Em sorprèn 

profundament i més si només era pel punt cinquè, que es  podria haver tret o no.  

En tot cas el que jo tinc clar és que aquesta monarquia a mi no em representa, no és la 

nostra monarquia i a mi declarar-la “non grata” m’és igual, totes les monarquies  són 

iguals. En aquest sentit votarem a favor i deixem que la moció la defensi el Sr. Prims que 

ho farà millor que jo.  

 

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

Nosaltres ens abstindrem, perquè no estem d’acord amb el contingut ni amb els acords i és 

per tots coneguts que ICV ens definim com a republicans, no és que siguem monàrquics.   

 

Intervé el Sr. Roger Prims: 

Jo, si el Sr. Pubill no fos de Convergència m’ho creuria això de “hem desconnectat i per 

això hi votarem en contra” . Francament i per dir-ho de manera informal si se’m permet la 

llicència em fa por que malgrat el “putaramonetisme” es vesteixi de seda 

“putaramonetisme” es queda  .... 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 “Putaramonetisme” compartit en tot cas amb altres formacions. 

 

Segueix el Sr. Prims: 

No, no en general. Em refereixo a Convergència perquè els estic interpel· lant a vostès ara. 

Si, m’hi refermo, potser la paraula és lletja però de vegades quan en alguns determinats 

grups polítics costa de veure’n probes fefaents de cap a quina direcció es va, es diu. No sé, 

això de declarar-se república sense fer una ruptura  i sense importunar la monarquia, 

francament costa de veure. 

Al Sr. Guillén dir-li que parlar de deliri en els altres amb els termes que ho ha fet vostè...!. 

No sé a quines fonts històriques es deu mirar, però deuen estar bastant seques perquè si 

busca una mica per l’actual literatura historiogràfica que parla de la Guerra de successió 

per part  dels màxims experts, em sembla que no hi  trobarà gran cosa del que m’ha dit.  

Això de què els reis venen aquí i ens parlen en català, com el rei va venir un dia i va dir 
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que és bo que es digui i aquestes coses , és una mica com de “ si bwana” . És al que hem 

estat acostumats aquest poble i encara a donar les gràcies perquè de tant en tant la 

monarquia té aquest gest graciosament concedit  per la seva part.  

Res més puc arribar a entendre l’abstenció d’ICV, em sobte, perquè ja he dit que ho 

presentàvem com a consens per eixamplar  els marges i crec que és una oportunitat i que 

es podia fer . 

Gràcies a tots.  

 

Intervé el Sr. Jordi Pubill: 

Voldria comentar-li al Sr. Prims que  sóc de Convergència i el que ens separa molt  són les 

formes i la responsabilitat del moment, que és prou elevada com per anar declarant 

“persones non grates” i tirant la gent a la basura  . Gràcies.  

 

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

Sobre aquestes fonts, estimat Sr. Prims, no m’ha parlat a quines fonts està aquest 

extermini. El convido a què m’envii un e-mail i em diguis quins autors parlen d’un 

exterminis contra el poble català a la Guerra de successió. És que jo vaig estudiar a la 

mateixa facultat  que vostè i això no m’ho van ensenyar. Gràcies. 

 

Intervé el Sr. Roger Prims: 

A la Biblioteca, aquí mateix a la Garriga, hi ha un llibre d’en Torras Ribé , no ens hem de 

moure ni de poble . 

Per acabar dir-li al Sr. Pubill que jo no sóc partidari de tirar ningú  a la paperera de la 

història, perquè jo no tinc cap problema, encara que sigui de la meva formació política qui 

digui això, en dir que està completament equivocat al fer aquesta afirmació.  

Tampoc seria la primera “persona non grata” que es declara en aquest poble. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

En tot cas està clar que el que vol fer Catalunya és molt seriós . Crec que el procés que 

hem iniciat i que a partir de les eleccions del 27 de desembre el que varen escollir els 

ciutadans i ciutadanes de Catalunya va ser que caminéssim endavant en la construcció 

d’un nou país. Això estem fent.  

Creiem que ara és un moment prou important perquè el seny, més que mai, prevalgui per 

sobre de la rauxa . Penso que el que avui estem fent en aquest ple, majoritàriament els 
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regidors que no donarem recolzament a aquesta moció, és precisament fer prevaldre el 

seny per sobre de la rauxa. 

 

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

abstenció (ICV-EUiA-E) i 9 vots en contra (7 CiU, 1 C’s, 1 PSC-CP)  dels 17 membres 

assistents, essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, desestima la moció. 

 

 

Moció que presenten els grups municipals de Ciutadans, PSC-CP i SI-Solidaritat sobre el 

seguiment i execució de les mocions aprovades pel ple, i la seva publicació en el portal de 

transparència de l’ajuntament de la Garriga 

 

Atès que, la legislatura actual ha començat fa 8 mesos i s’estan adoptant i s’adoptaran acords 

plenaris com a conseqüència de les mocions presentades pels grups municipals.  

Atès que, les forces polítiques representades al Ple, presenten iniciatives amb la finalitat de 

millorar la vida de la ciutadania, donant resposta a necessitats o peticions de la població 

garriguenca. 

 

Atès que, el fet de dilatar o desatendre l’execució de les mocions aprovades pot repercutir de 

manera negativa en el benestar col·lectiu i pot arribar a tindre conseqüències no desitjables.  

Atès que, les mocions són els instruments fonamentals per fer efectives les funcions de control, 

orientació política i crítica propositiva de l’oposició, què amb el seu exercici garanteix la 

qualitat democràtica municipal. 

 

Atès que, les mocions, quan són aprovades es converteixen en actes administratius i el seu 

compliment s’ha de garantir pel Govern Municipal. 

 

Atès que, el Ple és l’òrgan més representatiu i amb major legitimitat de l’Ajuntament per 

aprovar iniciatives i, els seus acords són el millor reflex de la voluntat popular. 

Atès que, la Corporació ha de complir i respectar els acords plenaris, la qual cosa és necessària, 

legalment exigible i és un acte de coherència política, responsabilitat i respecte vers la 

ciutadania. 

 

Atès que, el compliment dels acords implica una oportunitat per millorar la qualitat de la 
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democràcia local i l’eficàcia en la gestió pública, tot això, en benefici del interès general. 

 

Atès que, s’han d’establir mecanismes de control per a evitar que mocions aprovades pel Ple no 

s’executin, o bé, la execució trigui més de l’acordat, previst o desitjable, o bé, les mesures 

adoptades no siguin del tot fidels a l’esperit de la moció o als objectius perseguits pel proponent 

de la iniciativa. 

 

Atès que, els grups municipals han d’estar informats de l’estat d’execució dels acords, de les 

gestions realitzades, de les actuacions iniciades, de les possibles incidències i, en el seu cas, dels 

motius del no compliment de l’execució de les mocions. 

 

Atès que, els mecanismes de control també han de servir perquè els grups de l’oposició puguin 

assumir un compromís de participació destinat a enriquir i fer realitat les propostes elevades al 

Ple. 

 

Atès que, el major òrgan de control de l’execució dels acords plenaris és la ciutadania i s’ha de 

garantir el seu dret a la participació, informació i  transparència; les mocions aprovades s’han de 

publicar en el Portal de la Transparència de l’Ajuntament, amb la informació referent al termini 

d’execució, el pressupost destinat, les fases en què es troba l’execució i qualsevol altre aspecte 

d’interès. 

 

Per tot el que hem exposat, demanem al Ple de l’Ajuntament de la Garriga l’adopció dels 

següents ACORDS:   

 

Primer.-  Que l'ordre del dia de les Comissions Informatives (Juntes de Portaveus)  inclogui, 

TRIMESTRALMENT, un punt destinat a informar als grup municipals sobre el grau 

d’execució, les actuacions iniciades, les incidències, i en el seu cas, els motius del no 

compliment de les mocions aprovades. 

 

Segon.- Que les mocions aprovades s’incloguin, abans de la següent Junta de Portaveus, al  

Portal de la Transparència per la consulta pública de la ciutadania. 

 

Tercer.- Que en el Portal de la Transparència sobre les mocions es trobin dades com la previsió 

d’execució, l’assignació pressupostària, les fases d’execució, les incidències i qualsevol altra 
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dada rellevant i d’interès. 

 

Quart.-  Que per a garantir la participació ciutadana, el dret a la informació i la màxima 

transparència, des del nou Portal de la Transparència les associacions, els col·lectius o la 

ciutadania en general, pugui sol·licitar informació mitjançant correu electrònic o ordinari sobre 

el grau de compliment íntegre o parcial de les mocions.  

 

Cinquè.- Que els efectes d’aquests acords siguin d’aplicació a les mocions aprovades des de 

l’inici d’aquest mandat. 

 

INTERVENCIONS 

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

Aquesta moció ve de la necessitat que la ciutadania conegui l’estat de les mocions que 

aprovem en aquest ple, creiem que tal i com està muntat ara el sistema resulta molt 

difícil seguir el  desenvolupament dels acords que es prenen i que s’aproven en aquesta 

sala i creiem que la millor solució passaria per publicar-ho al portal de transparència i 

que s’informi als grups polítics cada tres mesos a la junta de portaveus de l’estat de les 

mateixes. Tanmateix creiem que seria necessari que en aquest portal de transparència 

poguéssim veure el seguiment i el grau de compliment d’aquestes mocions, perquè sinó 

correm el risc de què, a mida que vagi avançant la legislatura, nosabrem que varem 

aprovar a finals del 2015 i no ho podrem seguir. Creiem que els acords que es prenen al 

plenari han de portar-se, m’agradin alguns o no, a terme.  

 

El Sr. Ángel Guillén llegeix els acords de la moció. 

 

Intervé la Sra. Meritxell Budó, en representació del grup municipal de CiU: 

Per part del nostre grup dir-los que nosaltres ens abstindrem perquè hem considerat que 

el contingut que recull era més propi d’un prec que  d’una moció. Les responsabilitats 

de l’equip de govern,  són precisament responsabilitats de l’equip de govern i no s’han 

de recollir decisions que ens pertoquen a nosaltres via moció. Entenem part dels 

argumentaris que s’exposen en aquesta moció, per aquest motiu no la votarem en contra 

i ens abstindrem.  

Ens demanen que a l’ordre del dia de les comissions informatives, que són en aquest cas 

les  Juntes de Portaveus incloguin trimestralment un punt destinat a informar els grups 
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municipals sobre el grau d’execució o bé sobre si s’han iniciat o no el compliment de 

les mocions aprovades al plenari, en això estem totalment d’acord. Per tant com ens 

pertoca a nosaltres i concretament a la meva persona designar l’ordre del dia de les 

comissions informatives no tindré cap problema (així com també incloc al ple els 

informes d’alcaldia, que en diem així a títol genèric ) a incloure un punt trimestralment 

on es vagi fent seguiment del grau de compliment de les mocions.  

Referent a que ens demanen que les mocions aprovades s’incloguin, abans de la següent 

junta de portaveus,  al portal de transparència, cal dir que les mocions formen part de les 

actes del plenari i per tant un cop s’aproven en el plenari es publiquen. Quan estigui en 

funcionament la vídeo acta, la tecnologia que ens ha de permetre retransmetre en 

”streaming” els plenaris de l’ajuntament aquests quedaran de manera immediata 

recollits a la web municipal, ja inclouran abans de la Junta de Portaveus aquesta 

possibilitats: que les actes siguin consultades per la ciutadania perquè estaran, també per 

la Llei de Transparència a disposició dels ciutadans. Per tant això ja és així, ja es fa així 

i no cal dir res més. 

També ens demanen que al portal de transparència es trobin dades sobre la previsió 

d’execució, l’assignació pressupostaria, les fases d’execució, les incidències i qualsevol 

altra dada rellevant d’interès jo els dic que tot allò que des de l’equip de govern es 

consideri que té conseqüències, com son assignacions pressupostàries, incidències o 

dades rellevants, les posarem en consideració tan bon punt es puguin iniciar. Però aquest 

no és el cas de moltes de les mocions que aprovem al ple. Penso per exemple en el 

plenari anterior o fa dos plenaris, però crec que va ser al mes de gener, en què ens vàrem 

posicionar a favor de les Terres de l’Ebre i contra el transvasament de l’aigua del riu 

Ebre. En aquest sentit dir-los que aquestes mocions s’acompleixen. Aquesta setmana, 

com pertoca, quan han passat tots els tràmits que s’han d’esdevenir, s’ha enviat allà on 

correspon i també a Moncloa, el posicionament de l’ajuntament de la Garriga envers al 

transvasament de l’Ebre.  

Totes aquestes coses ja es fan de manera mecanitzada, però en tot cas no tenim cap 

problema a que això es publiqui al portal de transparència. Majoritàriament són aquest 

tipus d’accions les que es duen a terme després de les mocions. 

Ens demanen també que per a garantir la participació ciutadana, el dret a la 

informació i la màxima transparència, des del nou Portal de la Transparència les 

associacions, els col·lectius o la ciutadania en general, pugui sol·licitar informació 

mitjançant correu electrònic o ordinari sobre el grau de compliment íntegre o parcial 
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de les mocions, això ho poden fer ara i sempre. Fa temps que la ciutadania fa això, molt 

abans que hi hagi cap moció que parli en aquest sentit i molt abans de què hi hagi una 

cosa que es digui Llei de Transparència. La ciutadania es pot comunicar amb el seu 

ajuntament des de fa molt de temps, via electrònica, via oral, per escrit, etc.,  és a dir té 

totes les vies obertes per posar-se en contacte amb l’ajuntament i a l’hora de demanar-

nos explicacions.  

Voldria recordar-los només que des de l’equip de govern es va apostar per un pla 

d’actuació municipal (PAM) que per Llei de Transparència el tenim publicat i que és, 

aquest PAM, del que hem de donar compte a la ciutadania, que recull moltes de les 

mocions que es presenten i s’aproven en aquest plenari. Permeti’m recordar-los que 

abans, per exemple, hem parlat de la moció d’igualtat de gènere i certament en aquest 

cas hi ha un error, a la web no hi ha publicat sobre el que em sol·licitaven per part del 

grup de la C.U.P però al PAM parla concretament que elaborarem, aprovarem i 

executarem el Pla d’igualtat intern del personal de l’ajuntament. Això està en el PAM 

de l’equip de govern, per una errada de la que ara mateix desconec el motiu, no està 

publicat a la web però si ho està al document mare .  

De totes aquestes coses són de les que nosaltres donarem compte a la ciutadania a través 

de les accions per assolir aquests  objectius que ens hem posat a través del PAM. 

Garantim aquest compromís amb la ciutadania i amb els regidors i regidores que moltes 

vegades, amb voluntat de col· laborar i de fer un municipi  millor, ens presenten 

diferents propostes via moció. Per tant, tot i que ens abstindrem, majoritàriament el que 

ens demanen ho recollim. Però a nosaltres ens hagués agradat més que això hagués 

tingut la forma d’un prec i no pas d’una moció. Potser un dia haurem de repassar que és 

un prec, que és una moció i no ho dic a títol d’alliçonar a ningú, m’ho aplico a mi 

mateixa també. En tot cas crec que fora bo que a tots plegats des dels serveis jurídics 

ens ho recordessin per no generar confusions. 

 

Intervé la Sra. Neus Marrodán, portaveu del grup municipal d’Acord+ERC-AM: 

Des del nostre grup, Acord i ERC dir que ens abstindrem en aquesta moció, per un 

parell de raons. Entenem que les mocions, a part de les polítiques, han de tenir una 

dinàmica d’intentar tenir un control sobre la nostra feina diària d’equip de govern. Fins 

aquí, res a dir. Aquesta moció ens generava una sèrie de dubtes tal i com estava 

redactada. En aquest sentit coincidiríem amb el grup de CiU en el sentit de què ens 

sembla més proper a un prec que no pas a una moció, però en el ben entès d’aquesta 
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voluntat de tenir un control sobre la gestió de l‘equip de govern. No entrem més enllà. 

En qualsevol cas crec que hi ha coses que jo penso que ja estan més que demostrades, el 

compromís d’aquest equip de govern amb la transparència amb la voluntat d’explicar la 

feina que fem i en fer-ne un seguiment. Ens hem compromès en pacte de govern, ens 

hem compromès amb el PAM, vàrem fer unes exposicions periòdiques del seguiment i 

de l’actualització de totes les feines que fem, entenc que potser no d’una manera 

explícita s’han mencionat les mocions i que per això  vostès ara ens demanen aquest 

control o aquest rigor, o aquest seguiment, o aquesta explicació d’aquest seguiment .  

Bé les mocions són com són , n’hi ha que tenen vinculació directa amb el dia a dia de 

l’ajuntament i aquí penso que les hem d’entendre més com un afegit de la tasca diària i 

les que són polítiques que són de compromís. Penso que a l’equip de govern ja tenim 

una definició molt clara de moltes de les línies de treball, la transparència està 

claríssima, en això no hi cap mena de dubte, ja estem publicant tota la informació, les 

mocions hi són. L’accessibilitat a tots els continguts, a tota la informació  hi és. Crec 

que a més estem en uns graus de publicació de continguts altíssims en comparació a 

d’altres municipi i que d’això ens hem de felicitar i crec que dins del compromís que ja 

tenim, és a dir que de la mateixa manera que podem penjar el seguiment i la continuació 

de les feines perquè tothom hi pugui estar al corrent sobre les mocions no té perquè ser 

diferent. Per això m’estranya el contingut com a moció de totes aquestes peticions que 

entendríem més com a prec. 

Entre aquest si i no, de com s’han de demanar aquestes coses és on es fonamenta la 

nostra abstenció. Gràcies.  

 

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

Des de la nostra candidatura volem agrair aquesta moció, perquè realment estem molt a 

favor de què hi hagi un estat de seguiment i execució de totes les mocions que 

s’aproven. Tot i que no hi ha una obligació legal creiem que si hi ha una obligació 

política perquè s’acorda per ple i sobretot perquè en algunes mocions hi ha acords que a 

nosaltres ens preocupaven perquè  no sabem si s’estan executant o no, per 

desconeixement, com per exemple ara hem fet un breu estudi i hem vist que al juliol es 

va aprovar la moció de l’ANC de penjar una estelada a la façana de l’ajuntament i no 

s’ha fet.  

Tampoc sabem si en els informes que es fan a persones migrades es té en compte que si 

no hi ha contracte de treball es pugui tirar endavant igualment l’informe. 
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Si s’ha estudiat la viabilitat de pobresa energètica. No ho sabem. Estem dient que no 

sabem si s’ha fet o no, no pateixin. 

Estudiar la viabilitat de les municipalitzacions del  servei de gestió d’aigua. Si s’ha 

declarat la Garriga com a municipi oposat al TTIP i si s’ha començat a fer aquest 

protocol pel treball contra l’assetjament LGTiB que es va aprovar al ple passat. Tot això 

ho desconeixem i com tenim ganes de fer política i en aquest cas a través de mocions en 

les que ens recolzem i seguirem recolzant-nos, creiem que aquesta moció és 

imprescindible i agraïm que s’hagi presentat des dels diferents grups, a iniciativa de 

Ciutadans. 

 

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

Penso que el Sr. Guillén i la Sra. Dachs acaben de dir tot el que s’havia de dir. Nosaltres 

al ple anterior vàrem preguntar en un prec com estava el tema de les negociacions del 

tema del tancament del servei nocturn del CAP , vàrem dir que ja hi havia un nou 

govern i per tant es podia parlar de nou d’aquest tema per veure si era factible recuperar 

el servei nocturn del CAP. En aquell moment se’ns va informar d’unes dades 

numèriques, objectives  i volem saber si des de l’equip de govern s’estan fent 

actuacions. 

Sempre hem dit que respectem el que s’aprovi al plenari,  hi ha moltes mocions a les 

que no donem suport però si s’aproven per majoria s’han de complir i per la nostra 

banda creiem que no estaria malament que se’ns informés del que s’està duent a terme. 

Vam creure que era bo i per això ens vàrem adherit. Naturalment votarem a favor.  

 

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

 Res més a afegir estic completament d’acord amb ells. 

 

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

 Estem d’acord amb que es doni compte de l’estat de les mocions.  

 

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

Està bé que ens vulguin dir què és una moció i que no és una moció . Quan vostè demà 

vagi a la Diputació demani-li a la Sra. Conesa, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, (on  

aquesta moció va ser presentada per Ciutadans a l’ajuntament i va ser aprovada com a 

moció institucional), digui-li  de la meva part, que si..., que potser havien d’haver 
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presentat un prec.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Cap problema. 

 

Segueix el Sr. Guillén:  

 Perquè si ara  ens volen alliçonar sobre què és un prec i què és una moció quan ... 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Perdoni Sr. Guillén... 

 

Segueix el Sr. Guillén: 

 Em pot respectar el meu torn de paraula?, després vostè tindrà el seu. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 El torn de paraula el dono jo. 

 

Segueix el Sr. Guillén: 

Però estic parlant jo i penso que per una qüestió de cortesia, ja que ens estan escoltant, 

hauria d’acabar la meva intervenció, cinc segons més, i després podrà parlar i dir-me el 

que vulgui. 

Finalment dir que ara vostè parlava de la moció de l’Ebre que l’han fet i l’han enviada, 

em sembla molt bé. És el procediment, però si ens hem d’assabentar que s’envia la 

moció de l’Ebre a les parts implicades per un twit, perquè vostè va publicar una foto, 

convingui amb mi que no és la millor manera d’assabentar-nos que aquesta moció ha 

estat enviada a les parts corresponents. Gràcies. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Si vostè es mira el registre d’entrada i sortida de documents de l’ajuntament que  

puntualment reben cada setmana tots els regidors i regidores veurà com es dóna sortida 

a aquestes mocions i a qui s’envien, perquè estan al registre de sortida. Per tant també 

se’ls informa a vostès de què entra i què surt documentalment d’aquest ajuntament. 

Dir-li, que jo Sr. Guillén i així ho he dit, no estava pretenent en cap cas alliçonar sobre 

què és un prec i què és una moció i m’he posat en el mateix sac i he dit que a mi també 
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m’hauran d’explicar a mi la diferencia entre un prec i una moció perquè de vegades no 

queda clar . En aquest cas no hi havia cap voluntat alliçonadora i així ho he dit abans 

que algú pogués dir res en aquest sentit.  Ho he dit precisament per això, per  fer-ho a 

títol informatiu a tot els regidors, a mi també. No he parlat només de què a alguns se’ls 

hagués d’explicar què era un prec i què era una moció. He dit que seria bo recordar a 

tots què és un prec i què és una moció, perquè és cert que hi ha figures que van en forma 

de prec i hi ha figures que poden anar en forma de moció en els plens i això ho recull  el 

reglament orgànic municipal . Si no ens agrada ho canviem, però recordem què és cada 

cosa. Senzillament he dit això. Sense voluntat d’alliçonar a ningú, perquè prou feina ,i 

perdoni que ho digui, tenim cadascú de nosaltres. Per tant no anava per aquí el tema i ho 

he dit claríssimament.  

 

El Ple de l’Ajuntament, per 6 vots a favor (2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 

ICV-EUiA-E,), i 11 abstencions (7 CiU, 4 Acord ERC-AM) dels 17 membres assistents, essent 

17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la moció. 

 

 

Moció del grup municipal de Ciutadans (C’s) demanant limitar l'acumulació de càrrecs 

polítics 

 

Atès que els representants polítics han de servir de la millor manera possible a la ciutadania en 

la seva participació en aquells espais de decisió sobre la cosa pública que són de la seva 

competència. 

 

Atès que la vocació del representant polític ha de ser la d'oferir un servei públic, i treballar des 

de les institucions pel bé comú. 

 

Atès que hi ha una desconfiança creixent per part de la ciutadania sobre el correcte exercici de 

les funcions dels representants polítics, que s'alimenta, entre d'altres raons, com a conseqüència 

de l'acumulació de càrrecs. 

 

Atès que l'acumulació de càrrecs impedeix atendre de la millor manera els deures que aquests 

comporten i suposa una reducció de la dedicació per al correcte exercici de les responsabilitats 

que comporten. 
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Per tot el que hem exposat, demanem al Ple de l’Ajuntament de la Garriga l’adopció dels 

següents ACORDS:   

 

Primer.- Instar el Govern de la Generalitat a la modificació legislativa necessària per eliminar 

la compatibilitat entre els càrrecs de regidor i diputat. 

 

Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a la modificació legislativa que estableixi la dedicació 

exclusiva dels alcaldes en aquells municipis on percebin una retribució superior a 3 vegades el 

Salari Mínim Interprofessional  (SMI). 

 

Tercer.- Instar el compromís dels Grups Polítics del Consistori perquè, mentre no es procedeixi 

a la modificació de la legislació en el sentit indicat en els apartats anteriors, els seus càrrecs 

actuïn segons els principis que es persegueixen en aquesta moció i renunciïn a aquesta 

acumulació de càrrecs en el moment en què hagin de començar a exercir plenament les seves 

funcions. 

 

Quart.-  Traslladar aquest acord a la Presidenta del Parlament de Catalunya, a la resta de 

membres de la Mesa i als Presidents de tots els Grups Parlamentaris. 

 

INTERVENCIONS  

 

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

Aquesta moció el que pretén és intentar recollir que els regidors que som escollits a les 

eleccions municipals tinguem la dedicació que es mereix el municipi.  

El nostre partit per estatuts ens impedeix ser  diputats i regidors alhora . Jo a les 

passades eleccions he estat part implicada, vaig haver de renunciar a anar més amunt a 

la llista perquè això significava que hagués hagut d’abandonar aquest plenari i no era la 

meva intenció. 

El que pretenem amb aquesta moció és instar a la Generalitat de Catalunya a què 

d’alguna manera reguli la possibilitat de ser regidor i diputat alhora i  sobretot en el cas 

especial dels alcaldes que cobren un sou tres vegades més que el salari mínim 

interprofessional. 

Seguidament llegeixo els acords.  
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El Sr. Guillén llegeix els acords de la moció.  

 

Intervé la Sra. Meritxell Budó, en representació del grup municipal de CiU: 

Breument, per part del nostre grup dir-los només una cosa: la majoria de regidors i 

regidores que formen part d’aquest plenari  ho fan sense dedicació. És a dir només 

cobren per assistència a òrgans col· legiats, com és el ple, les juntes de govern  o les 

comissions polítiques. Per assistència a un ple no es cobren ni 130 €, per assistència a 

una junta de govern es cobren 28 € i per assistència a les comissions informatives es 

cobren , també, 28 € . Per tant la mitjana que es pot emportar un regidor que no té 

dedicació, en un ajuntament com el de la Garriga a vegades no arriba ni als 150€ 

mensuals. 

Òbviament no es viu de la política municipal, ni a la Garriga, ni a molts llocs i això vol 

dir que la majoria de regidors i regidores han de treballar en una jornada laboral fora de 

l’ajuntament perquè s’han de guanyar un sou per poder viure.  

Que es treballi al sector privat o al sector públic com a diputat, no és cap inconvenient a 

l’hora de poder dedicar esforços també al teu municipi com a regidor. Tampoc en el cas 

que un regidor/a tingui dedicació a l’ajuntament. No és incompatible dur a terme 

aquestes dues feines. Una altra cosa és si parlem d’acumulació de sous, però sobre 

aquest punt cal dir, també per trencar mites i explicar les coses com són, que ja la llei 

regula que no hi pot haver acumulació de sous. Per tant si s’està a sou d’una 

administració pública no pots tenir un salari d’una altra administració pública. Per tant 

si tu ets diputat del Parlament de Catalunya o ets alcalde o regidor amb dedicació a un 

ajuntament o cobres el sou d’un lloc o cobres  el sou d’un altre però en cap cas pots 

cobrar els dos  salaris. Per tant nosaltres, perquè creiem que a més a més és més bo que 

una institució com és el Parlament de Catalunya hi pugui tenir representants de gent que 

està treballant alhora al territori, perquè és molt important que aquestes persones que 

estem en  contacte directa amb la política real, que és la política a peu de ciutadania, que 

és la política de primer nivell i és  la que ens ajuda a copsar el pols del nostre país de 

primera mà, com a institució de més proximitat, crec que és molt importat n que es 

pugui traslladar al Parlament de Catalunya aquesta coneixement diari i continu  del que 

està esdevenint i passant als nostres pobles i a les nostres ciutats. Per aquest motiu i 

perquè el tema de l’acumulació de sous també està resolt i perquè nosaltres creiem que 

si és compatible poder exercir com a diputat del Parlament de Catalunya i alhora com a 
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regidor o alcalde d’un municipi, que votarem en contra d’aquesta moció. 

 

Intervé el Sr. Lluís Marco, en representació del grup municipal de Acord+ERC-AM: 

Bona nit. Pel que fa a aquesta moció l’hi he de dir Sr. Guillén que nosaltres l’hem trobat 

una mica desendreçada, perquè  a banda de les consideracions que fa en els atesos, que 

podem estar més o menys a favor o més o menys en contra, perquè tenim els nostres 

dubtes que la ciutadania pugui considerar que l’ofici de polític estigui desprestigiat per 

l’acumulació de càrrecs. Probablement el “polític” o  no sé ben bé com nomenar-lo, que 

té més càrrecs en aquests país sigui l’actual rei d’Espanya i els següents siguin les seves 

filles i tot seguit potser el pare i la resta de la família. Per tant en quant a l’acumulació 

de càrrecs si una cosa està desprestigiada seria l’acumulació de molts càrrecs. 

Però a banda d’això nosaltres considerem que la dignificació de la política, entre altres 

coses, passa perquè qui faci la feina la faci ben feta. Llavors si una persona té dos 

càrrecs, però els fa ben fets no sé on està l’inconvenient i menys encara tenint en 

compte l’argumentari que acaba de fer el grup de Convergència i Unió amb qui 

coincidim plenament.  

Però encara més li diria, pel que fa a l’acumulació de càrrecs, que si vostè mateix, com a 

regidor de la Garriga no tenia cap intenció de plegar tampoc acabem d’entendre què hi 

feia en una llista electoral amb intencions d’arribar a ser  o de tenir el càrrec pel que 

s’havia postulat. Vostè em dirà que no, però jo no entenc què hi feia a una llista 

electoral si no tenia intenció d’arribar a aquell càrrec. En aquell cas potser si tenia 

intenció de deixar de ser regidor.  

A més a més li diré que considerem desendreçada la moció perquè les dues primeres 

propostes d’acord que ens engega a la Generalitat de Catalunya no corresponen, perquè 

no tenim, encara per desgràcia, competències en aquests dos aspectes  perquè les té per 

una banda el congrés i el Senat. , Per una banda afecta a una llei orgànica que és la Llei 

5/45 de règim electoral general i per l’altra banda afecta a una altra llei que és la Llei 

7/85 de bases de règims local. Això és de competència estatal i per tant no al Parlament 

de Catalunya. Tot i així com suposo que aviat gaudiran d’un Vicepresident del Govern, 

perquè sembla ser que hi ha acords en aquesta línia, probablement li pugui plantejar al 

seu company i ex conciutadà  nostre que ara és Diputat a Madrid.  Acabo, en el cas que 

això no fos així i de què no aconsegueixin que el seu company diputat  sigui 

vicepresident del govern, quan vagi a les properes eleccions potser decidirà si és bo o no 

que participi de les llistes electorals amb altres responsabilitats. 



 

p.o. 24/02/2016 
 

119

 

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

A nosaltres ens sorprèn molt que sigui C’s qui presenti una moció com aquesta que 

sembla pel fondo, la forma i el to una d’aquelles que tradicionalment cau al sac de 

l’abstenció per defecte que tenen algun tipus de mocions. 

Nosaltres aquí ens abstindrem. Hi ha tota una sèrie de consideracions que ha fet el grup 

de CiU i d’Acord-ERC amb  les que ja estem d’acord però malgrat tot ens sembla bé 

que es plantegin, que s’obrin debats d’aquesta mena també a l’àmbit municipal, malgrat 

que com ha dit el Sr. Marco poca cosa hi podem fer, i em sembla bé obrir-ho en un 

moment en què efectivament hi ha crisis de representativitat. Però no creiem, justament 

com ja s’ha dit, que el problema vingui per l’acumulació de càrrecs sinó que les coses 

que afecten a la identificació entre la ciutadania i representants polítics venen per altres 

qüestions més greus i probablement la corrupció política segui la principal, la 

prevaricació, etc. i per això a l’apartat aquest dels atesos un per un ens costa agafar-nos.  

Ja ho heu dit un polític no pel fet que ocupi més d’un càrrec ha d’oferir un mal servei, la 

desconfiança no ha de venir per aquí. En aquest sentit si que un excés de càrrecs pot 

dificultar-ho, però és que tampoc és clar. Nosaltres som partidaris d’ampliar la 

coresponsabilitat, és a dir d’entrada no som partidaris de què acumulin molts càrrecs 

però nosaltres som més d’una tradició política en què entenem els lideratges d’una 

forma més col·lectiva podríem dir i nosaltres mateixos actuem d’aquesta manera en 

conseqüència. Bàsicament ens abstenim per aquestes qüestions.  

 

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

Abans de tot deixeu-me fer una apreciació, com canvia el tema quan parlem “ a l’aire”, 

perquè me’n recordo fa temps quan vàrem parlar de la dona de l’ex president Montilla 

que tenia 14 càrrecs tots ells de responsabilitats municipals o d’ens comarcals i alguns 

partits polític “ van donar canya” perquè tenia responsabilitats.  

Sobre la moció que avui es presenta nosaltres també ens abstindrem bàsicament perquè 

com deia ara el Sr. Prims estem d’acord en què s’obri un debat sobre això . Entenem 

que ha de ser prioritari , però pensem que cada cas és diferent i no només parlem de 

regidors i diputats sinó que hi ha altres estaments on es possible que el càrrec sigui 

incompatible amb el de regidor. Per tant entenem que el que s’ha de fer és modificar la 

llei i lluitarem en aquest sentit dins de les nostre possibilitats, naturalment, i per això ens 

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

Nosaltres també ens abstindrem, podríem estar d’acord amb el fons de la moció, no tant 

amb el tema de càrrec o del no càrrec (entenc que 14 càrrecs ja és passar-se de la ratlla, 

perquè no sé quantes hores té el dia d’aquesta dona, jo m’estressaria!), en tot cas penso 

que és un debat que s’ha de tenir i que quan fem aquest nou país que estem fent l’hem 

de tenir . Entenc que més que l’acumulació de càrrecs el que no es pot fer és acumular 

anys i anys i anys vivint de la política. El que seria ideal és que la gent tingués la seva 

professió i es dediqués uns anys a la política, no que fes de la política la seva professió . 

També estic d’acord amb el que ha dit la senyora alcaldessa sobre que pel que es cobra 

fent de regidor municipal gairebé s’està fent una ONG treballant aquí. En tot cas 

valorem-ho tot, per això ens abstindrem però no hi votarem a favor.  

 

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

Nosaltres també ens abstenim en el conjunt tot i que el nostre codi ètic ja contempla la 

incompatibilitat de càrrec regidor/diputat.  

 

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

Vull agrair-vos als grups que us heu abstingut la part constructiva que heu dit d’intentar 

fer un debat d’això. Penso que un debat s’ha de fer, aquesta moció és un punt de partida 

molt primitiu, però un punt de partida al cap d’avall. 

Contestant-li al Sr. Marco perquè aquest tema ja és la segona vegada que surt en aquest 

plenari i s’ha de deixar clar. Sr. Marco jo vaig ser a una llista electoral perquè sóc 

Conseller General d’aquest partit on  fa molts anys que  milito, vaig començar a 

Ciutadans la Garriga amb el Sr. Albert Rivera i si jo hagués volgut ser diputat del 

Parlament de Catalunya en aquesta legislatura no tinc cap dubte que ho hagués estat. 

Però jo li dic al secretari d’organització “posa’m lluny que no vull sortir”, que jo ajudaré 

al meu partit a la comarca en tot el que pugui ajudar, faré això com fan tants altres estar 

a la llista del partit i ajudar a nivell de territori . Però si jo hagués volgut estar de diputat, 

avui no estaria aquí ja assegut, ja hagués renunciat, com han fet altres companys meus, 

que han donat el pas de la regidoria al Parlament i “punto pelota i partido”. Gràcies.  

 

La Sra. alcaldessa atorga la paraula breument al Sr. Lluís Marco. 
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Intervé el Sr. Marco: 

A mi em sembla molt bé que el company Sr. Guillén o qualsevol altre company del 

consistori vagi a les llistes electorals que li complaguin, només faltaria!. No tenim res a 

dir d’això, només li diem que si vostè va a una llista electoral no sabem ben bé perquè 

és si no és per accedir a un càrrec i si no vol accedir a aquest càrrec no sé què hi fa en 

aquesta llista electoral. Tot i així endavant!. 

 

El Ple de l’Ajuntament, per 1 vot a favor (1 C’s), i 5 abstencions (2 C.U.P-PA, 1 PSC-CP, 1 SI-

Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E) i 11 vots en contra (7 CiU, 4 Acord ERC-AM), dels 17 membres 

assistents, essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, desestima la moció. 

 

 

Moció  que presenten els grups municipals CiU, Acord + ERC- AM i  CUP-PA, de suport a 

Raúl García i Alfonso Lázaro, del grup “Títeres desde abajo”  

 

El 5 de febrer del 2016 es produeix a la capital de l’Estat espanyol la detenció de Raúl García i 

Alfonso Lázaro, dos titellaires membres de la companyia “Títeres desde Abajo”, per la seva 

responsabilitat en la representació de l’obra satírica La Bruja y Don Cristóbal. 

 

La representació mostra nombroses accions violentes així com l’exhibició d’una pancarta amb 

la llegenda “Gora Alka-Eta”. 

Aquesta obra va ser qualificada inicialment per l’Ajuntament de Madrid com a apta per a tots 

els públics, si bé els seus continguts mostraven que probablement hi hauria hagut d’haver una 

restricció per edat. Tot i que es va modificar a última hora aquesta qualificació, no es va fer amb 

antelació suficient, per la qual cosa va generar una gran controvèrsia pels inapropiats continguts 

de la representació. Aquesta controvèrsia va causar la denúncia posterior i les detencions 

esmentades. 

 

El jutge instructor, Ismael Serrano, a petició de la fiscalia estatal, decreta presó provisional i 

imputa als titellaires un delicte d’enaltiment del terrorisme. Cinc dies després, la fiscalia canvia 

de criteri i després ho fa saber al jutge instructor. Tots dos imputats, Raúl García i Alfonso 

Lázaro són posats en llibertat amb càrrecs, en considerar el jutge que ha disminuït el risc de 

fuga. Es mantenen, però, les imputacions, se’ls retira el passaport i se’ls obliga a comparèixer 

cada dia al jutjat. 
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El jutge instructor s’empara en què la llibertat d’expressió no ha d’“emparar la utilització del 

menyspreu i l’insult contra persones o grups, ni tampoc a la generació de sentiments d’hostilitat 

contra ells”. 

 

L’acusació d’enaltiment del terrorisme està basada en l’article 578 del Codi Penal espanyol, Llei 

Orgànica 10/1995 de 23 de novembre. Aquest article assenyala: 

 

L’enaltiment o la justificació per qualsevol mitjà d’expressió pública o difusió dels delictes 

compresos en els articles 571 a 577 d’aquest Codi o dels qui hagin participat en la seva 

execució, o la realització d’actes que comportin descrèdit, menyspreu o humiliació de les 

víctimes dels delictes terroristes o dels seus familiars, es castigarà amb la pena de presó d’un a 

dos anys. 

 

L’escenificació de violència en una obra que no és apta per a tots els públics està protegida per 

la llibertat d’expressió i, per tant, no hauria de ser objecte de delicte. Entenem que el lema 

“Gora Alka-Eta” s’ha d’interpretar dins el context satíric de l’obra, sense intencionalitat violenta 

per se, i en cap cas com enaltiment de banda terrorista. El fet que s’assenyali amb el terme 

fictici “Alka-Eta” és una mostra més de la deformació pròpia de l’humor i de la sàtira, vist que 

la banda no existeix amb tal nom, ni inspira en cap cas activitat delictiva. Per tot això, entenem 

que no hi ha exaltació ni justificació d’atemptats terribles perpetrats a l’Estat espanyol. 

Creiem també que la interpretació judicial sobre el menyspreu a les víctimes no respon a 

jurisprudència sobre casos similars. De fet, hi ha jurisprudència en sentit contrari, com és el cas 

contra l’humorista Facu Diaz, per un vídeo satíric sobre la corrupció i que parodiava 

l’escenificació dels comunicats de la banda terrorista ETA, que va ser arxivat pel jutge  

 

Bermúdez. O bé el cas encara més explícit, que va acabar amb l’absolució dels acusats: la 

sentència 62/2006 de l’Audiencia Nacional referent al repertori musical del grup Soziedad 

Alkoholika “mostra clarament la necessitat d’analitzar el context en les representacions 

artístiques pel que fa als delictes d’enaltiment del terrorisme i humiliació a les víctimes.” 

 

Denunciem, finalment, que aquest procés judicial no respon a l’objectiu de reparació o defensa 

de la dignitat de les víctimes del terrorisme sinó a criteris ideològics i polítics que atempten 

contra la llibertat d’expressió, recollida a l’article 19 de la Declaració Universal de Drets 
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Humans, i també a l’article 20.1 de la Constitució Espanyola, la norma que sovint s’invoca amb 

caràcter finalista, norma mare de totes les normes, d’on emanen les lleis i els principis bàsics i 

que, com sovint també es diu: nos hemos dado todos. 

 

Finalment, ressaltem que nombroses entitats han assenyalat el perill de limitar la llibertat 

d’expressió en casos com aquest. Volem fer nostres les reflexions d’entitats com l’associació 

Jutges per la Democràcia que exposa, entre altres la següent reflexió: 

 

“No es detecta que ens trobem davant d’una actuació de justificació del terrorisme. De la 

mateixa manera tampoc es pot apreciar que estem davant d’un cas d’incitació a l’odi, al tractar-

se d’una obra teatral que no promou a la violència, hostilitat o discriminació contra grups o 

persones, ja que es limita a plantejar un relat crític de caràcter simbòlic contra determinades 

institucions “. 

 

Per tot això, els grups municipals   ACORD+ERC,CUP-PA  i CiU proposem els següents 

 

ACORDS: 

 

PRIMER  Manifestar la solidaritat i el suport públic des de l’Ajuntament de la Garriga a la 

causa d’Alfonso Lázaro i Raúl García en el procés judicial dut a terme per Audiencia Nacional 

espanyola. 

 

SEGON Sol·licitar l’absolució dels imputats en el citat procés judicial. 

 

TERCER Manifestar, també, la necessitat que els poders públics actuïn de manera professional 

alhora de publicitar, recomanar o qualificar obres o treballs que puguin tenir impacte sobre la 

població, especialment en el cas de la població infantil. 

 

QUART. Comunicar aquests acords a l’Audiencia Nacional espanyola, a l’Ajuntament de 

Madrid i als encausats. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé el Sr. Marco en representació del grup municipal d’Acord+ERC-AM: 

Aquesta moció arriba al plenari de la Garriga, a proposta de tres grups, però inicialment 
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vàrem pensar que era interessant remarcar que tot i que aquesta moció no correspon al 

nostre poble, perquè correspon al consistori de Madrid, on va passar, i que tampoc 

correspon al nostre país perquè ha passat en un altre Estat i que a més a més correspon a 

un altre tema que no és el nostre, aquest no és el nostre procés sinó que és un tema que 

pertany a un altre poble, el quid de la qüestió, que és el crit que es va fer a l’obra teatral. 

Hem pensat que s’ha produït un fet que ens produeix vergonya de seguir mantenint-nos 

dins d’aquest Estat. Hi ha molts motius que ens fan vergonya, però aquest és un motiu 

més. És a dir que s’intenti limitar la llibertat d’expressió en espais artístics com ara el 

teatre per nosaltres és escandalós i que a més a més el ministeri fiscal, primer actuï 

d’una manera  i al cap de 4 o 5 dies, vista la pressió, consideri i ratifiqui la manera 

d’actuar i canvií les diligències suposa un escàndol i una vergonya pel que fa a la 

justícia d’aquest Estat.  

Jo no sé qui votarà a favor i qui votarà en contra, però us demano que doneu suport a 

aquesta moció però m’imagino que cadascú actuarà com cregui convenient, només us 

diria que si més d’una vegada hem dit que és important que arribin mocions al plenari 

que parlin de qualsevol mena de cosa, que denunciïn el que sigui, que expliquin el que 

passa en aquest país i es demani suport per una cosa o per una altra, és per això, perquè 

es produeixen fets que no ens agraden i que amb la nostra actuació al plenari i després 

elevant-les més enllà, en altres instàncies es pugui mirar de rectificar les actuacions que 

es fan i que no ens agraden. Per aquest motiu us demanarien i perquè més d’una vegada 

hem discutit si ens absteníem i no votàvem una noció, penso que aquest tipus 

d’actuacions encara que no ens correspongui a nosaltres i sigui d’un altre consistori i 

fins i tot d’una altra zona que no ens interessa gens i sobre un tema que tampoc ens 

correspon gens és important i bo que prenguem partit. 

Aprofito per donar les gràcies als grups de CiU i de la CUP per adherir-se a aquesta 

moció i als que voteu a favor també. Gràcies. 

 

Intervé la Sra. Meritxell Budó en representació del grup municipal de CiU: 

Per part del nostre grup només dir que els fets que es varen esdevenir a Madrid arrel de 

l’espectacle de titelles que es va dur a terme demostren que en aquests moments som i 

formem part d’un país malalt i per això, entre altres motius volem marxar-ne. Per això 

volem construir un nou país, un país sa i que miri endavant i deixar de formar part d’un 

país malat i retrògrad, com s’ha vist i com es va poder veure arrel d’aquest espectacle 

infantil i tots els fets que es van esdevenir. Per tant nosaltres només per aquest fet, 
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només pel fet que considerem que va ser una resposta desmesurada, per dir-ho finament, 

perquè també creiem sobretot en el que diu el punt tercer, que alhora que som 

conscients de la necessitat que els poders públics actuïn de manera professional a l’hora 

de publicitar, recomanar o qualificar obres o treballs que puguin tenir impacte sobre la 

població, en aquest cas de la població infantil i també creiem que és un acord important 

el que  recull aquesta moció per tots aquests fets i per no entrar més en detalls dir que 

nosaltres ens vàrem adherir a aquesta moció i òbviament i per tant votarem 

favorablement.  

 

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

 Abans de res una qüestió formal, hi ha dos acords que diuen TERCER , s’ha de corregir. 

Òbviament nosaltres ens afegim, gràcies per convidant-s’hi. No hi ha discussió possible, 

el que intentava dir el Sr. Marco és que és una cosa que va més enllà de les fronteres, és 

la defensa del dret a la llibertat d’expressió sigui allà on sigui. Lamentablement l’Estat 

espanyol té un historial recent, ja no cal anar massa lluny, en aquest sentit molt 

deficient, molt  lamentable. Avui mateix Amnistia Internacional ho assenyalava, 

l’International Press Institute ho va fer l’any passat, en un informe dels que fa 

anualment assenyalant els obstacles a la llibertat de premsa i a la llibertat d’expressió 

El cas és ridícul i el fet que s’hagi empresonat a aquesta gent encara ho és més, però al 

mateix temps és molt greu. Cal recordar que el ministre responsable de la policia  quan 

era governador de Barcelona ja va empresonar gent per portar una pancarta que deia 

“Independència” a la manifestació contra la LOAPA. Diguem que té pedigrí 

antidemocràtic a part de tenir un àngel que li dicta com ha d’aparcar ( No sé si el  

Mobile Congress  això ho  podria anar afegint com a APP) . 

Res més, ens afegim, votem a favor  i òbviament, sempre que calgui, a favor de la 

llibertat d’expressió.  

 

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

Mira que els costa als sobiranistes pronunciar la paraula Espanya en lloc de dir Estat 

espanyol, la capital de l’Estat espanyol i tal . Ja els hi vaig  dir  en una altra ocasió, 

pronuncien tres vegades la paraula Espanya que no cauran les plagues bíbliques sobre 

aquest ajuntament!!. 

Dit això  que no és el més important d’aquesta moció ni molt menys , ha dit la senyora 

alcaldessa que era un espectacle infantil, home” ho podem discutir, però jo crec que allò 
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no era un espectacle infantil.  

Si, si, Sra. alcaldessa,  ho ha dit. Potser no ho volia dir però ha dit ”aquest espectacle 

infantil” i a la gravació d’àudio sonarà. A mi m’ha sobtat. 

Hem de deixar constància que el nostre partit està a favor de la llibertat d’expressió i la 

defensa de la mateixa a qualsevol lloc del nostre país, que s’ha de fer sempre sota un 

clima de respecte i concòrdia com a qualsevol règim democràtic. 

Discrepem també que en els objectius del procés judicials es tinguin criteris polítics que 

atempten contra la llibertat d’expressió, entenem  que com a mostra de la neutralitat del 

nostre àmbit judicial la seva funció no ha estat altra que la de defensar la dignitat de les 

víctimes del terrorisme. Ciutadans expressa el nostre total respecte cap a les instàncies 

judicials que prenguessin la mesura que considerin oportuna de la manera més ràpida i 

justa possible i que el nostre partit respectarà, sigui quina sigui la decisió que aquesta 

prengui, com hem fet sempre amb qualsevol decisió judicial. 

Estem d’acord amb el punt tercer ja que per evitar futurs problemes com els que ha 

succeït, creiem, que una postura més professional per part dels sectors públics podien 

haver evitat aquest conflicte, sobretot davant un públic infantil el qual no era el més 

indicat per l’obra  ( I d’aquí el meu retret, que suposo ha estat un lapsus).  

No obstant i com no veiem que aquest sigui un tema de competència d’aquest 

ajuntament i emparant-nos en què el poder judicial ha d’estar lliure de qualsevol 

ingerència política, des del nostre grup ens abstindrem.  

 

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

Bàsicament venia a tractar sobre una moció, que tractava un tema en concret i després 

hem començat a barrejar altres aspectes i ara ja no se ni què estic debatent, sincerament. 

Perquè la llibertat d’expressió si, potser ens queda molt lluny Madrid, si. Però si la 

llibertat d’expressió s’ataqués a segons quins altres indrets, d’aquesta forma potser la 

noticia ni ens arribaria directament i per tant barrejar altres aspectes que no sigui un fet 

que nosaltres considerem greu  i que si, va ser durant un espectacle infantil, com deia la 

Sra. alcaldessa, que dues persones van fer un discurs  que segurament estaria fora de 

lloc però creiem que s’ha actuat de forma desmesurada i nosaltres entenem que la 

rectificació que després va haver-hi pocs dies després així ho manifesten .  

Nosaltres sempre lluitarem, a Espanya, a Catalunya o allà on sigui, perquè si l’actuació 

hagués estat dins els països catalans, a Torredembarra o a Vic, també hauríem posat el 

crit al  cel i m’és igual si ha estat a Madrid, com si hagués estat a Torredembarra o a Vic 
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nosaltres votaríem a favor d’aquesta moció perquè considerem que l’actuació judicial va 

ser desmesurada amb la qual cosa votarem a favor sense posar el punt d’on ha passat 

aquest fet. 

 

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

Nosaltres votarem a favor perquè estem a favor de la llibertat d’expressió, sigui a 

Madrid a Zimbabwe o a la Xina Popular. De fet penso que més que l’acte en si va ser un 

dels despropòsits típic de la incompetència, perquè programar un espectacle que no era 

infantil  a les 5 de la tarda amb nens davant és un despropòsit. El fet és que es va fer 

servir una frase que a Madrid els fa tremolar, com és ETA i això és el que va 

desencadenar tota la repressió . 

Votarem a favor. 

 

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

Nosaltres votarem a favor i estem per la llibertat d’expressió.  

 

Intervé el Sr. Lluís Marco: 

Ja s’ha dir alguna altra vegada i estic convençut que el Sr. Guillén sap perquè de 

vegades fem servir Espanya i perquè de vegades fem servir Estat espanyol. Però en 

qualsevol cas l’explicaré per veure si ja és l’última vegada que parlem d’aquest tema. A 

nosaltres, en aquest cas a mi però crec que puc generalitzar-ho, Espanya no ha ens fet 

res, ni els ciutadans d’Espanya , potser algun ciutadà si, però en general Espanya no ens 

ha fet res. Qui ens fa alguna cosa i qui en certs moments ens fa una certa vergonya, és 

l’Estat espanyol , però l’Estat espanyol entès com a Estat espanyol que actua contra els 

interessos de Catalunya . Per aquest motiu fem servir la paraula Estat espanyol i no 

Espanya, perquè no tenim res contra ells, contra Espanya , ni jo ni ningú, segurament 

dels que estem aquí.  

Penso que ja no cal explicar-ho més això, perquè fem servir l’Estat espanyo i no  

Espanya, vale? 

 

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

1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E) i 1 abstenció (C’s) dels 17 membres assistents, essent 17 els 

de dret i de fet de la Corporació, aprova la moció. 
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15. Precs i preguntes  

 

Precs 

 

No se’n presenten. 

 

Preguntes escrites 

 

No se’n presenten. 

 

Preguntes orals  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Poso sobre la taula l’opció de presentar per escrit les preguntes del plenari, perquè 

llavors nosaltres les podríem preparar i respondre al moment. De fet així ho contempla 

el ROM. En el moment en què una pregunta es presenta per escrit s’ha de portar la 

resposta al plenari. En altre cas, les preguntes orals, podem tenir o no la capacitat 

immediata de respondre-les i si no fos així les respondríem per escrit abans del proper 

ple. 

 

Preguntes orals que formula la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 

1)Pel que fa a l’habitatge social i, d’acord amb la llei 18/2007 del Dret a l’habitatge, en 

la que s’incorporen criteris a tenir en compte en les reserves obligatòries per habitatge 

de protecció oficial, i donada l’emergència social en matèria d’habitatge dels darrers 

anys, voldríem saber si ja en el POUM es determinen aquests tipus d’espai, de sòl, per 

l’habitatge social a la Garriga ?.Ho desconeixem i ho volem saber.  

2)Ens agradaria saber quin és el posicionament del Govern respecte al projecte del 

sector UA2, Barri de Querol, és a dir a la modificació de planejament, a la introducció 

d'usos comercials i la de passar d'una tipologia residencial a una de plurifamiliar, per 

fer-ne un espai comercial, una benzinera i pisos?.  

I, tenint en compte que és un projecte de gran envergadura i impacte a la Garriga, qui 

prendrà la decisió final d'acceptar o no el projecte, l'equip de govern, o s'han plantejat 

espais on tant el veïnat com la resta del poble hi tingui un paper rellevant? 

3)Donat els errors detectats darrerament, provinents de la Regidoria d’Urbanisme i, per  
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salut institucional, creiem que és imprescindible que, d’acord amb la Llei 2/2002 

d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya, que preveu la possibilitat de demanar 

auditories urbanístiques municipals, voldríem saber si s’ha pensat, o està previst fer 

algun tipus d’auditoria des de l’Ajuntament?. 

4) Tenim coneixement de l’arribada de l’autorització definitiva de la comissió 

d’Urbanisme del berenador de l’Artigassa i que l’Ajuntament de Cànoves i Samalús ha 

autoritzat de re emprendre les obres (excepte la construcció d’una pèrgola que no figura 

al projecte i que requereix un informe addicional). 

Les obres s’han reprès: hi ha un petit edifici construït, mitja dotzena de dipòsits de 

formigó dels quals no en sabem determinar l’ús, i al projecte només n’hi apareixien dos, 

un de sanejament i un de recollida d’aigües pluvials. Malgrat que s’indica que el lloc 

estarà ben abastit d’aigua, enlloc apareixen dipòsits per emmagatzemar-ne. 

El que volem saber és si hi ha mesures de control de les obres que s’executen, per tal 

que s’ajustin al projecte i, si això darrer no es produís, si es farà la denúncia 

corresponent. 

5)Voldríem saber com ha anat la reunió prevista amb la Generalitat (Secretari General 

d’Infraestructures) per abordar les propostes d’ADIF de supressió dels passos a nivell. 

Quins passos seguirà l’Ajuntament a partir d’ara en funció d’això? 

 

Preguntes orals que formula el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

Dues preguntes, una l’acaba de formular el Sr. Prims, amb la qual cosa ja queda 

formulada , és la d’ADIF. 

La segona és per demanar si el nou regidor Sr. Calatrava tindrà la mateixa dedicació que 

el Sr. Guiu i si tindrà el mateix càrrec.  

 

Preguntes orals que formula el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP: 

Ja sabeu que nosaltres intentem fer totes les preguntes per escrit, però a vegades, com 

ara, sorgeixen durant el plenari. Al punt número 26 del despatx d’ofici, sobre el tema 

del C.A.F.E. Hem demanat quines feines farien aquests estudiants de C.A.F.E aquí a la 

Garriga. Bàsicament perquè si fan monitoratge que no li traiem la feina a persones de la 

Garriga. Ja em respondran. 

 

Pregunta oral que formula el Sr. Xavier Bernaldo, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat: 

De les dues preguntes una ja la vaig formular, el que passa és que la resposta encara no 
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me l’heu traslladat, era sobre els cartells publicitaris de l’entrada del poble de la 

Garriga, si hi havia algun tipus de normativa, etc. 

L’altra és una queixa que ens ha arribat sobre el fet que hi ha naus al polígon Congost i 

al polígon de can Illa  també, on hi ha empreses  que reciclen plàstics, almenys jo ho  he 

vist en dues, que reciclen i emmagatzemen els plàstics als patis i les empreses del costat 

dormen intranquils perquè el dia que allò es  cremi, es cremarà tot. No sé si es pot 

permetre que hi hagi aquests materials acumulats als patis de les empreses, però de fet 

hi són i són bastant visibles. Penso que s’hauria d’actuar en previsió. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Si els sembla els contestarem  per escrit a totes aquestes preguntes a tots. És a dir tots 

rebran les respostes de totes les preguntes, donat que s’han fet públicament.  I donat que 

és bo que agafem la rutina que abans de cada plenari puguem celebrar una comissió 

d’urbanisme, hi ha temes com el de la UA-2 o com el d’ADIF (que tot just va ser una 

reunió, però que s’està estudiant, no es van prendre decisions, en absolut, només vàrem 

anar a plantejar l’escenari),  que penso es pot aprofundir en aquests temes a la 

corresponent comissió d’urbanisme si els sembla bé. De tota manera prenem nota de 

totes aquestes qüestions i en breu se’ls respondrà per escrit a tots vostès. 

 

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 quaranta cinc minuts, del qual 

com a Secretari dono fe. 

 

Vistiplau        

Meritxell Budó i Pla       Joaquim Rosell i López  

Alcaldessa             Secretari  


