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

27 D’ABRIL DE 2016 

 

La Garriga, vint-i-set d’abril de dos mil setze. 

 

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

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

 

Alcaldessa: 

Sra. Meritxell Budó i Pla (CiU) 

 

Regidors: 

Sr. Joan Esteban i Sans (CiU) 

Sra. Montserrat Llobet i Llonch (CiU) 

Sr. Jordi Calatrava i Adell (CiU) 

Sra. Juliet Grau i Gil (CiU) 

Sr. Jordi Pubill i Sauquet (CiU) 

Sra. Meritxell Coma i Vernet (CiU) 

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

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

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

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

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

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

Sr. Ángel Guillén i Deu (C’s) 

Sr. Àlex Valiente i Almazán (PSC-CP)  

Sr. Xavier Bernaldo i Cararach (SI-Solidaritat) 

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

 

Secretari: Sr. Joaquim Rosell i López 

Interventor accidental: Sr. Pere Espaulella i Afán de Rivera    
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Ordre del dia: 

 

1. Aprovació, si s’escau,  d’acta núm. 83 corresponent al ple ordinari de 30 de març de 2016  

2. Despatx d’ofici  

3. Modificació de la composició de les meses tècniques de seguiment dels contractes de 

gestió de serveis públics i serveis per inclusió del regidor de contractació i hisenda Sr. Jordi 

Calatrava i Adell 

4. Modificació del contracte de gestió del servei públic de l’Escola Bressol Municipal “Les 

Caliues” en quant als  plecs de prescripcions tècniques. 

5. Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització 

Lingüística 

6. Autorització compatibilitat de personal municipal; Enginyer tècnic (Grup A2) 

7. Acord d’adhesió a la pròrroga de la Compra Agregada de Serveis de Telecomunicacions  

8. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal T01,  relativa a les taxes per 

ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 

9. Aprovació expedient de modificació de crèdits, modalitat crèdit extraordinari 

10. Donar compte de la resolució d’Alcaldia-Presidència d’aprovació de la liquidació del 

pressupost 2015  

11. Informes de l’alcaldia  

12. Mocions. 

13. 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. 83 corresponent al ple ordinari de 30 de març de  2016. 

 

INTERVENCIONS  

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

 Bona tarda. No tenim res a dir respecte a l’acta, estem d’acord. 

 

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 
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Bon vespre a tothom. Tot i que hi ha unes preguntes orals que vam fer i que no se’ns 

han contestat votarem a favor.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Després parlem d’això Sr. Guillén si li sembla i en prendrem nota. 

 

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

 Bona tarda a tothom. Votarem a favor. 

 

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

 Bona tarda. No tenim res a dir. 

 

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

 Bona tarda. 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 l’acta de la sessió ordinària de 30 de març 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 Alcaldia Serveis 

interns/RH 
 9/3/16 Contractar a la Sra. GFN 

com a professora de 
l’EMAD (grup A1-22), 
mitjançant contracte 
d’interinatge per a la 
substitució de la senyora 
NRM, al 100% de jornada 
(37,5 hores/setmanals) a 
partir del dia 10 de març de 
2016 i fins que la titular de 
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la plaça, de baixa per IT, es 
reincorpori. 

2 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 9/3/16 Avocar puntualment la 
competència  i aprovar les 
gratificacions per treballs 
extraordinaris realitzats 
fora de la jornada ordinària 
de l’1 al 29 de febrer, al 
personal de la Policia Local 
relacionat al decret, per 
import total de 2.970,82€. 

3 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 11/3/16 Avocar la competència i 
contractar al Sr. MCA com 
a professor de l’EMM 
(grup A2-18) amb una 
jornada del 76% (28,5h 
h/setmanals) a partir de  
l’11 de març de 2016 
mitjançant contracte laboral 
d’interinatge i fins que la 
titular de la plaça, de baixa 
per IT, es reincorpori. 

4 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  11/3/16 Incoar l’expedient per a la 
imposició de multes 
coercitives, fins al 
compliment del què ordena 
l’Ordre d’Execució OE 
14/2015 dictada en data 7 
de desembre de 2015 a 
l’empresa BBVA REALE, 
en relació a l’immoble de 
la carretera de l’Ametlla, 
70. 

5 Identitat Ensenyament  11/3/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
relació cobratòria dels 
rebuts corresponents al mes 
de març del curs 2015/16 
de l’Escola Municipal de 
Música “Josep Aymerich”, 
de 373 valors, per un 
import de 21.313,10 euros i 
460,50€ corresponents al 
concepte “monogràfics 
mesuals”. 

6 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 14/3/16 Liquidar l’import brut 
detallat al decret, als 
treballadors  que es detallen 
en el quadre amb motiu de 
la finalització del contracte 
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laboral que van formalitzar 
amb aquest  Ajuntament a 
través del “Programa 
complementari de foment 
de l’ocupació local. 

7 Hisenda , 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  15/3/16 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2016.04, mitjançant 
transferències de crèdit 
entre aplicacions de despesa 
del pressupost vigent. 

8 Hisenda , 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  15/3/16 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2016.04 per import 
de 10.072,65 euros amb 
finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions 
pressupostàries. 

9 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 15/3/16 Liquidar l’ import brut de 
337,88 € euros al senyor 
LEC, amb motiu de la 
finalització del contracte 
que va formalitzar amb 
aquest Ajuntament com a 
conserge d’Esports (grup 
AP-10). 

10 Alcaldia Secretaria  15/3/16 Convocar la sessió 
ordinària de la Junta Local 
de Seguretat, a celebrar el 
dia 11 d’abril a les 10 
hores, a la sala de la 4ª 
planta  i fixar l’ordre del 
dia . 

11 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 16/3/16 Avocar la competència i 
sol·licitar a l’ Institut 
Nacional de la Seguretat 
Social la jubilació del 
treballador d’aquest 
Ajuntament , senyor MFM, 
amb efectes a partir del dia 
31 de març de 2016, 
considerar extingida la 
relació laboral de 
funcionariat a partir del 
31/3/16  i liquidar l’import 
brut de 3.041,87€, 
corresponent a la part 
proporcional  de la paga de 
juny, vacances i plus de 
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festivitat. 
12 Alcaldia Serveis 

interns/RH 
 17/3/16 Avocar puntualment la 

competència i aprovar 
l’abonament de les 
gratificacions al senyor 
DAA, agent de la Policia 
local,  pels treballs 
extraordinaris que  
ascendeixen a un total de  
143,75 € . 

13 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

17/3/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, el dia 
25 de març de 2016, en 
horari de 21:30 a 23:00 h., 
a la Societat Civil 
l’Aliança, per fer un assaig 
previ al concert de 
Caramelles de Pasqua. 

14 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 18/3/16 Designar  el caporal Sr. 
FXMM perquè substitueixi 
el cap de la policia local 
d’aquest Ajuntament durant 
el període que aquest 
estigui de baixa per 
accident de treball amb 
efectes del dia 18 de març 
de 2016 i fins a la seva 
reincorporació. 

15 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  18/3/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
Concedir a Construccions 
Coprho, SA una pròrroga 
de 2 mesos en l’execució 
de les obres de restauració 
de les cobertes de l’església 
de la Doma a la Garriga, 
aprovat per Resolució de 
l’Alcaldia en data 30 
d’octubre de 2015. 

16 Alcaldia Secretaria/SJ  21/3/16 Comparèixer i oposar-nos 
al recurs número 169/2016- 
CH, interposat per RED 
ELECTRICA DE 
ESPAÑA S.A., davant la 
Secció Primera de la Sala 
Contenciosa 
Administrativa del 
Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya 
contra l’aprovació 
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definitiva adoptada pel ple 
de l’Ajuntament de data 
16/12/2015, relativa a la 
imposició i ordenació per a 
l’exercici 2016 de 
l’Ordenança fiscal número 
T01, reguladora de la Taxa 
per ocupacions del subsòl, 
el sòl, la volada de la via 
pública, específicament 
contra la tarifa 8 de l’article 
6.1. 

17 Hisenda , 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació  22/3/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
modificació del Plec de 
Clàusules Administratives 
Particulars reguladores del 
contracte de serveis de 
manteniment del verd urbà 
de la Garriga, amb caràcter 
urgent, consistent en la 
inclusió d’una clàusula de 
subrogació del personal 
adscrit a la contracta. 

18 Identitat Cultura Per 
delegació 

22/3/16 Concedir l’ús del Teatre la 
Garriga a l’Agrupament 
escolta Mossèn Jaume 
Oliveras el 3 d’abril de 
2016 de 12.30h a 15.00h 
per la celebrar la festa de la 
primavera i els 40 anys de 
l’agrupament. 

19 Identitat Cultura Per 
delegació 

22/3/16 Autoritzar la cessió de 
l’església de la Doma el dia 
27 de maig de 2016 de 
16.00 a 02.00 h  a 
l’Associació Cultural 
Gatzara per portar a terme 
el concert de Joana Serrat i 
Judit Nedderman, segons 
conveni aprovat per la JGL 
del dia 21 de març de 2016. 

20 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 22/3/16 Avocar la competència i 
abonar a la senyora DTC, 
Administrativa adscrita a 
secretaria (grup C1), per 
desenvolupar la totalitat de 
les tasques de secretària 
accidental del dia 4 de 
gener fins al 10 de gener de 
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2016 (ambdós inclosos), la 
quantitat diferencial de 
483,30 €.   

21 Identitat Cultura Per 
delegació 

22/3/16 Concedir l’ús del Teatre la 
Garriga a l’Institut Manuel 
Blancafort els dies 18 i 26 
de maig de 2016 de 08.00h 
a 14.30h, i el dia 25 de 
maig de 10.00h a 14.00h i 
de 15.00h a 20.00h., per 
representar el musical de 
“Grease”, organitzat pels 
alumnes de 3r d’ESO del 
centre, i destinar els diners 
recaptats als refugiats 
sirians. 

22 Alcaldia Secretaria  22/3/16 Convocar la sessió 
ordinària del Ple a la Sala 
de Plens el dia 30 de març 
de 2016  a les 19 h. i fixar 
l’ordre del dia. 

23 Alcaldia Secretaria  29/3/16 Admetre a tràmit la 
reclamació presentada per 
LdBA, en representació 
pròpia i iniciar expedient 
per a determinar la 
responsabilitat o no de 
l’Ajuntament i si aquest té 
l’obligació d’indemnitzar la 
sol·licitant com a 
conseqüència dels danys i 
perjudicis patits en el seu 
vehicle el dia 5 de març de 
2016, en topar amb una 
tapa del clavegueram a 
l’avinguda Onze de 
Setembre, a l’alçada del 
número 35. 

24 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 
delegació 

29/3/16 Concedir a la senyora 
LVG, Enginyera tècnica 
(Grup A2-18)   els següents 
permisos: Compactació de 
lactància del 17 de març de 
2016 fins al 31 de març de 
2016 ( 9 dies laborals), 
ambdós inclosos. Vacances 
des de l’ 1 d’abril al 25 
d’abril de 2016 (16 dies 
laborals) ambdós inclosos i 
llicència sense retribució 
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del  26 d’abril de 2016 fins 
al 31 d’agost de 2016 
(ambdós inclosos). 

25 Identitat Ensenyament  30/3/16 Avocar la competència i 
sol·licitar els recursos 
materials Suport a la 
funció educativa a les 
famílies i Espai de Debat 
Educatiu, que consten a la 
part expositiva, del Catàleg 
de serveis de l’any 2016, 
del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”. 

26 Alcaldia Secretaria/SJ  30/3/16 Adjudicar el contracte 
menor de serveis  per a  
l’elaboració d’un estudi 
econòmic de la concessió 
administrativa de 
construcció i gestió del nou 
Cementiri municipal amb 
l’objectiu de determinar el 
seu valor de rescat fins a 
data d’avui  a l’empresa  
Gabinet Tècnic d’Auditoria 
i Consultoria, per un import 
de 7.900 euros més IVA. 

27 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  30/3/16 Incoar l’expedient per a la 
imposició de multes 
coercitives, fins al 
compliment de l’ordre 
d’execució d’obres de 
conservació, rehabilitació o 
millora núm.001/2016, en 
relació a la finca a la 
cantonada dels carrers 
Bassal 41-57 i 
Rocabuquera 40-56 
propietat de Patricanet 
2005, S.L. 

28 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 
delegació 

31/3/16 Autoritzar l’assistència del 
personal municipal als 
cursos de formació 
detallats al decret i aprovar 
les despeses corresponents 
de locomoció. 

29 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 31/3/16 Liquidar l’ import brut de 
1.952,88 € euros a la 
senyora LAM amb motiu 
de la finalització del 
contracte laboral temporal 
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d’interinatge que va 
formalitzar amb aquest 
Ajuntament com a tècnica 
auxiliar de joventut (Grup 
C1-15). 

30 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 31/3/16 Liquidar l’ import brut de 
30,09 € € euros al senyor 
MCA, amb motiu de la 
finalització del contracte de 
substitució per IT del 
titular, professor de l’EMM 
(Grup A2). 

31 Alcaldia Seguretat 
ciutadana 

 1/4/16 Pagament a justificar de 
l’àrea de seguretat 
ciutadana per import de 
75€, per a fer front a les 
despeses derivades d’haver 
de passar la ITV a la 
motocicleta M-5 7941 
BDX i per fer carnets 
professionals. 

32 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 1/4/16 Avocar la competència i 
aprovar les gratificacions 
per treballs extraordinaris 
al personal municipal 
d’esports que es relaciona 
al decret per un import de 
992,38€. 

33 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 1/4/16 Avocar la competència i 
contractar al senyor PPI, 
com a mestre de Taller, 
mitjançant contracte 
d’interinatge per a la 
substitució del titular de 
baixa per IT, al 100% de 
jornada (37,5 
hores/setmanals) a partir 
del dia 4 d’abril de 2016 i 
fins que el titular de la 
plaça es reincorpori o bé 
com a màxim fins el dia 30 
de juny de 2016.  

34 Alcaldia Secretaria/SJ  4/4/16 Avocar puntualment la 
competència i adjudicar 
l’encàrrec de serveis  per a  
l’elaboració d’un dictamen 
jurídic en relació a la 
llicència atorgada per la  
JGL de 9 de febrer de 2015 
per a la construcció d’un 
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edifici plurifamiliar entre 
mitgeres destinat a 7 
habitatges, 2 oficines i 7 
places d’aparcament al 
carrer Negociant 27-29 i 
posteriors actuacions 
administratives a Pareja i 
Associats, SLP per un 
import de 4.500 euros més 
IVA. 

35 Identitat Ensenyament  4/4/16 Pagament a justificar de 
l’àrea d’ensenyament per 
import de  400.00 € per a 
fer front al pagament de la 
versió educativa del 
programari CONTAPLUS. 

36 Alcaldia Seguretat 
ciutadana 

 4/4/16 Concedir al Sr. JLLC la 
targeta d'armes tipus B, per 
a la tinença i ús, d'acord 
amb el què estableixi en 
cada moment la legislació 
sectorial, reguladora de la 
matèria, d'una arma tipus 
“AIRSOFT” marca Glock 
17. 

37 Hisenda , 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació  5/4/16 Avocar puntualment la 
competència i adjudicar la 
gestió de les màquines 
expenedores d’aliments, 
begudes fredes i calentes a 
l’empresa Servimas-Sport 
S.L en les condicions 
establertes a la part 
expositiva de l’acord, per 
un període de 4 anys. 

38 Alcaldia Secretaria  5/4/46 Desestimar en base a totes 
les consideracions i fets 
avaluats la reclamació 
formulada per la Sra. 
MESS, mitjançant la qual 
formula reclamació 
d’indemnització per 
responsabilitat patrimonial 
d’aquest Ajuntament, en 
relació amb els perjudicis 
ocasionats com a 
conseqüència dels danys 
soferts en caure al carrer 
Garbí, entre els números 7 i 
9, el dia 2 de novembre de 
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2014, a causa d’una 
esquerda existent a la 
calçada per no existir una 
relació de causalitat entre el 
funcionament dels serveis 
de la Corporació i la 
caiguda. 

39 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  5/4/16 Iniciar l’expedient per 
exigir als propietaris de la 
finca del carrer Calàbria, 
127 de la Garriga, el 
compliment de l’obligació 
de mantenir els terrenys, 
les construccions i les 
instal· lacions en condicions 
de seguretat, salubritat i 
ornamenten relació al perill 
de despreniment d’un tros 
del recobriment de façana 
que dóna al carrer Farrans. 

40 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  5/4/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
concedir la pròrroga de la 
llicencia (Oma 24/2006) 
fins el 31 de desembre de 
2016 en aplicació de la 
Disposició transitòria 
primera de la Llei 3/2012, 
del 22 de febrer, de 
modificació del text refós 
de la Llei d’urbanisme, pel 
que fa als sis habitatges 
unifamiliars situats al 
carrer Rocabuquera, 
números del 40 a 50, de la 
Garriga. 

41 Identitat Cultura Per 
delegació 

6/4/16 Concedir l’ús del Teatre la 
Garriga a l’escola Sant 
Lluís Gonçaga per assajar i  
representar el musical del 
alumnes de 4t d’ESO de 
l’escola, els dies 21 i 28 
d’abril  i 3 i 4 de maig. 

42 Identitat Cultura Per 
delegació 

6/4/16 Autoritzar la cessió de la 
Sala d’Exposicions Andreu 
Dameson de l’1 al 17 de 
juliol de 2016, a Autisme la 
Garriga-APAFAC, per 
celebrar el 40è aniversari 
de la Fundació Autisme la 
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Garriga. APAFAC duent a 
terme una exposició de 
dibuixos dels usuaris de les 
instal· lacions. 

43 Identitat Cultura  7/4/16 Pagament a justificar de 
l’àrea de cultura, per 
import de 533,61€ amb 
caràcter de pagament a 
justificar, per a fer front a 
les despeses derivades de la 
compra de les cametes de 
l’escenari del Teatre de la 
Garriga. 

44 Hisenda , 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació  7/4/16 Avocar puntualment la 
competència i requerir 
l’empresa Corporación 
CLD, Servicios Urbanos de 
Tratamiento de Residuos, 
S.L. qui ha presentat 
l’oferta econòmicament 
més avantatjosa i ha estat 
proposada per la mesa de 
contractació com a 
adjudicatària del contracte 
de SERVEI DE 
MANTENIMENT DE 
CLAVEGUERAM 
MUNICIPAL perquè aporti 
la documentació 
acreditativa de la capacitat i 
solvència establerta en la 
part expositiva de la 
resolució. 

45 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 7/4/16 Avocar puntualment la 
competència  i aprovar les 
gratificacions per treballs 
extraordinaris ( de l’1 al 31 
de març) al personal de la 
policia local relacionat al 
decret per import total de 
2.599,73€ 

46 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  7/4/16 Incoar expedient de 
protecció de la legalitat 
urbanística per la 
restauració de la realitat 
física alterada i l’ordre 
jurídic vulnerat a la senyora 
JNR, en qualitat de 
propietària de l’immoble, 
per les obres de reforma, en 
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curs d’execució, situades al 
carrer Calàbria, 54, sense 
disposar de la preceptiva 
llicència. 

47 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 7/4/16 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 (5) en haver 
transcorregut el termini de 
dos anys sense que s'hagi 
realitzat la renovació de la 
inscripció en el Padró a la 
qual estan obligats els 
ciutadans estrangers no 
comunitaris sense 
autorització de residència 
permanent 

48 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  8/4/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
concedir llicència 
d’ocupació de la via 
pública a E-PHOS Digital 
SLU per instal·lar una 
parada de promoció de la 
fibra òptica sota la marca 
comercial EMAGINA al 
carrer Centre, a l’alçada de 
la plaça de Can Dachs, els 
dies 9, 16 i 30 d’abril del 
2016 i a la plaça del Silenci 
el dia 23 d’abril del 2016 i 
aprovar la liquidació 
corresponent. 

49 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  8/4/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
restar assabentats de 
l’ocupació de via pública 
per part de la Sra. DBM el 
dissabte 2 d’abril 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 



 

p.o. 27/04/2016 
 

15

pública a l’esmentada Sra. i 
pel mateix concepte els 
dissabtes 9 i 16 d’abril del 
2016 i per ocupació de la 
via pública al carrer 
Samalús, a l’espai entre els 
números 2 i 4, el dia 23 
d’abril del 2016 i aprovar 
la liquidació corresponent. 

50 Identitat Cultura Per 
delegació 

8/4/16 Autoritzar la celebració de 
la primavera poètica  i 
concedir al Sr. JVD, 
actuant en representació de 
l’Associació de Veïns del 
Barri de les Roques, el 
permís per fer un vermut 
poètic el dia 26 d’abril de 
2015, al passeig Congost, 
número 270, d’acord amb 
la seva sol· licitud i 
autoritzar la cessió de 100 
cadires, 3 taules i de 
l’equip de so de l’Àrea de 
Cultura. 

51 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 8/4/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró municipal 
d’habitants al senyor LAL, 
de l’habitatge situat al 
carrer Consell, 82 1er 4a, 
per no haver acreditat el 
requisit de la residència 
habitual en aquest domicili. 

52 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 8/4/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró municipal 
d’habitants al senyor PVA, 
de l’habitatge situat al 
carrer Banys, 154, per no 
haver acreditat el requisit 
de la residència habitual en 
aquest domicili. 

53 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 8/4/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró municipal 
d’habitants al senyor RSA, 
de l’habitatge situat a la 
carretera de l’Ametlla, 26 
2on 2a, per no haver 
acreditat el requisit de la 
residència habitual en 
aquest domicili. 

54 Identitat Ensenyament  8/4/16 Avocar puntualment 
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aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria del mes d’abril 
de 2016 (quota mensual 
d’abril i menjador de març) 
de l’Escola Bressol 
Municipal Les Caliues, de 
154 valors i d’import 
21.448,48 €. 

55 Identitat Cultura Per 
delegació 

8/4/16 Autoritzar la cessió de la 
Sala d’Actes de la 
Biblioteca municipal el dia 
10 d’abril de 2016, de les 
12:00 h a les 13:00 h,  per 
fer una reunió dels 
membres de l’entitat SOS 
Malhivern, d’acord amb la 
seva sol· licitud. 

56 Serveis a les 
persones 

Acció social  8/4/16 Avocar puntualment la 
competència delegada i 
aprovar la relació 
cobratòria dels mesos de 
gener, febrer  i març de 
2016 del Servei de 
Teleassistència 
domiciliària, per un import 
de 3.081,91€ . 

57 Serveis a les 
persones 

Esports  11/4/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria corresponent al 
mes d’abril de 2016 de 
l’activitat de karate, de 88 
valors i d’un import de 
2.190,75€. 

58 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 11/4/16 Abonar a la Sra. MTCM 
amb motiu de la 
finalització del contracte 
laboral temporal, l’import 
brut de 845,18€ 
corresponent a la part 
meritada de la paga de juny 
i desembre. 

59 Alcaldia Secretaria  12/4/16 Pagament a justificar  per 
import de 260 €, per a fer 
front a les despeses 
derivades de la compra de 
dos rellotges Swiss per 
l’acte de comiat del Sr MB 
i el Sr MF. 
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60 Serveis a les 
persones 

Esports  12/4/16  Pagament a justificar de 
l’àrea d’esports per import 
de 2.000€, per fer front a 
les despeses derivades de la 
sortida al Tibidabo dels 
nens i nenes de l’Esport 
Escolar. 

61 Identitat Cultura Per 
delegació 

12/4/16 Autoritzar la celebració de 
la Festa dels Tres Tombs el 
dia 17 d’abril de 2016 de 
09.00 a 15.00 h, i la 
instal· lació de pancartes, 
d’acord amb la sol· licitud 
de l’entitat. 

62 Identitat Ensenyament  12/4/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
relació cobratòria dels 
rebuts corresponents al mes 
d’abril del curs 2015/16 de 
l’Escola Municipal de 
Música “Josep Aymerich”, 
de 373 valors, per un 
import de 21.217,35 euros i 
581,90 € corresponents al 
concepte “ Monogràfics 
mensuals”. 

63 Alcaldia Serveis 
intern/RH 

 12/4/16 Concedir al senyor,  JCP, 
Oficial paleta (grup C2-12), 
una bestreta per un  import 
de 2.000€ amb l’aplicació 
de les condicions següents: 
es reintegrarà mitjançant 
deducció de 166,67€ en les 
properes 12 mensualitats i 
caldrà que la bestreta  es 
trobi totalment cancel·lada 
a 30/04/2017.  

64 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 12/4/16 Avocar la competència  i 
contractar una auxiliar 
administrativa pel SLO en 
el marc del POM 2015, des 
del dia 19 d’abril de 2016 
al 18 d’octubre de 2016, 
amb una jornada de 37,5 
hores setmanals 
distribuïdes de dilluns a 
divendres de 8.00 h a 15.00 
h, i dilluns de 16.00 h a 
18:30 h mitjançant 
contracte laboral d’obra o 
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servei de durada 
determinada i amb una 
retribució de 850 € bruts 
mensuals, més la part 
proporcional prorratejada 
de les pagues 
extraordinàries. 

65 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 13/4/16 Autoritzar la inscripció de 
la senyora AG per assistir 
al curs “ Transparència, 
accés i arxius” de 5 h de 
durada , impartit el dia 25 
d’abril de 2016. 

66 Identitat Ensenyament  13/4/16 Pagament a justificar de 
l’àrea d’ensenyament  per 
import de 1.100€, per a fer 
front a les despeses 
derivades de l’allotjament 
del viatge a La Gironde 
(França) dels alumnes del 
Projecte ACADA. 

67 Identitat Ensenyament  13/4/16 Pagament a justificar de 
l’àrea d’ensenyament per 
import de 1.225€, per a fer 
front a les despeses 
derivades de les “dietes” 
del viatge a La Gironde 
(França) dels alumnes del 
Projecte ACADA. 

68 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 14/4/16 Avocar la competència i 
autoritzar la inscripció del 
senyor JRL per assistir a la 
jornada  “Municipalització 
de Serveis Públics 
Municipals i Internalització 
de Serveis” adreçat a 
secretaris , interventors, 
càrrecs electes i personal 
tècnic i amb un total de  
6,30 h de durada , impartit 
el dia 6 de maig de 2016. 

69 Identitat Participació Per 
delegació 

14/4/16 Autoritzar la celebració de 
la Festa anual del Barri de 
Montserrat els dies 29 i 30 
d’abril de 2016 i autoritzar 
el tall del carrer Banys des 
del carrer Rosselló fins el 
carrer Vinyals. 

70 Alcaldia Secretaria  14/4/16 Desestimar en base a totes 
les consideracions i fets 



 

p.o. 27/04/2016 
 

19

avaluats la reclamació 
formulada pel Sr. BTM, 
mitjançant la qual formula 
reclamació d’indemnització 
per responsabilitat 
patrimonial d’aquest 
Ajuntament, en relació amb 
els perjudicis ocasionats 
com a conseqüència dels 
danys soferts en el seu 
vehicle, el dia 25 de 
novembre de 2015, en 
topar amb la vorada del 
pont de la carretera de 
l’Ametlla, a la dreta en 
direcció a la C17, per no 
existir una relació de 
causalitat entre el 
funcionament dels serveis 
de la Corporació i 
l’accident, element 
necessari perquè entri en 
funcionament l’institut de 
la responsabilitat 
patrimonial de 
l’Administració. 

71 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  15/4/16 Procedir a l’arxiu de 
l’expedient d’ordre 
d’execució incoat a 
l’empresa ROFER, C.B. 
propietaris de la finca 
situada al carrer Bonaire, 
18, de la Garriga, relatiu a 
eliminar les peces de 
teulada en perill de caure a 
la via publica i repassar de 
l’estat de la coberta per 
eliminar possibles riscos, 
vist que s’ha donat 
compliment a la mateixa. 

72 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 
delegació 

15/4/16 Autoritzar l’assistència del 
personal municipal als 
cursos de formació 
detallats al decret  i aprovar 
les despeses corresponents 
de locomoció.  

 Seguretat 
Ciutadana 

Seguretat 
Ciutadana 

  Resum d’infraccions de 
trànsit del  dia 14 de març 
al dia  13 d’abril de 2016. 
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Acords Junta Govern Local 
 
J.G.L. de  21/03/16 No hi ha assumptes per donar compte al Ple. 

J.G.L. de  4/04/16 No hi ha assumptes per donar compte al Ple. 

J.G.L. de  19/04/16 No hi ha assumptes per donar compte al Ple. 

 
INTERVENCIONS 

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

Tenim dubtes en relació al número 4, volem saber què ha  passat amb el BBVA . Sobre 

el 15 volem saber si és perquè es prorroguen les obres, si és per un incompliment de 

terminis d’execució o per què en concret.  

El 16, el 26, el 34  i el 46. 

 

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

Els tres que tenim els ha citat la Sra. Dachs. El 4 perquè ens aclariu el per què. El 16  

per saber per  què està aquí si avui anul· larem aquesta ordenança pel ple. I el 26 perquè 

volem saber per què s’externalitza, si és que aquí a la casa no hi ha tècnics que ho 

puguin fer o bé a la Diputació o bé a les entitats municipalistes a les quals paguem una 

quota. Perquè últimament es tendeix molt a externalitzar serveis   i no ho acabem de 

veure clar.  

 

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

Nosaltres també volem saber com està el tema del despatx número 4 i sobre el número 

71, també saber com està aquest tema.  

 

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

El 16 que crec que ja l’han dit, el 23 perquè ens sobte i volem saber com es pot topar 

amb una tapa de clavegueram, el 27, el 38  perquè jo des de que estic aquí em sembla 

que no hem acceptat cap de responsabilitat patrimonial. 

 

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

Nosaltres volem saber sobre el número 1, 3, 33 i 64. Té a veure amb contractacions i 

volem saber com i quan  es van concretar aquests llocs de treball i quin procediment es 

va seguir. 
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Intervé la Sra. alcaldessa: 

D’acord, Sra. Farrerons, de tota manera em fa l’efecte que a la comissió paritària li van 

explicar  bastant  com es contractava, però bé en tot cas mirarem de donar-li 

explicacions  una altra vegada i després en el prec final que ha fet.  

El número 1 parla d’una contractació i també li vam explicar al ple passat, li vam dir 

que això passa freqüentment, que hi ha mestres de les escoles  municipals que agafen la 

baixa  i aquí a l’ajuntament, en comptes d’esperar (com es fa en altres administracions 

públiques que abans de suplir esperen a què passin uns dies de baixa, una setmana, 15 

dies, abans de substituir la persona que ha causat la baixa), aquí es substitueix de 

manera immediata per  tal de no perjudicar els alumnes  de les nostres escoles 

municipals. Per tant en aquest cas dels mestres, es fan aquestes contractacions de 

manera urgent per què d’un dia per l’altra  no deixar els alumnes sense les classes 

corresponents. 

El número 4  tracta d’una ordre d’execució que s’havia donat al BBVA, per l’immoble 

de la carretera de l’Ametlla  70 per tal que restauressin la legalitat urbanística arrel de 

l’incendi que es va produir en aquella finca  i el deteriorament que hi ha en la mateixa . 

S’incoa expedient per imposar multes coercitives  fins que s’acompleixi aquesta ordre 

d’execució  que se’ls ha fet per tal que mantinguin la finca en condicions  i no com la té 

actualment. 

El número 3, que ens l’havíem deixat,  és el mateix cas del número 1, en aquest cas en 

comptes de ser de l’escola municipal d’art, és de l’escola  municipal de música, per tal 

de substituir  l’IT d’una professora de l’escola. 

Al número 15, s’ofereix una pròrroga de dos mesos  a aquesta empresa perquè puguin 

finalitzar les obres  en el temps necessari. S’ha aprofitat per fer alguna actuació més i en 

aquest moment que tenim les bastides  muntades a la part superior del conjunt 

arquitectònic, aprofitem per  fer alguna actuació a nivell dels murs . Fins ara només 

s’actuava a  nivell  de teulada i s’ha aprofitat que hi havia les bastides  per fer 

actuacions al mur i per fer aquestes actuacions s’ha donat aquesta pròrroga, es fa una 

actuació més de la prevista. Bàsicament per no haver de tornar a muntar bastides que és 

una gran despesa  i era interessant aprofitar-les ja que les teníem muntades. 

Referent al número 16, que com bé saben després a l’ordre del dia hi ha un punt  amb 

una ordenança on es deroga aquesta taxa. Però el que diu aquest decret era que 

compareixíem  i ens oposàvem al recurs  interposat per Red Elèctrica davant la secció 



 

p.o. 27/04/2016 
 

22

primera de la sala contenciosa administrativa i es designa un procurador  a tal efecte. 

Des de l’ajuntament, no és així senyor secretari, seguim amb els procediments jurídics . 

Ens ho pot explicar?. 

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

El primer que s’ha f et és comparèixer, oposar-nos  i després dins el procediment és 

quan s’ha de resoldre, per aquest motiu es fa la modificació. Però per poder apel·lar has 

de comparèixer al contenciós, la fórmula comparèixer i oposar-se és típica, no pots  no 

comparèixer i admetre (perquè llavors ja no compareixes, rectifiques) i  un cop 

compareixes ets part del procediment. A continuació ve aquesta proposta de modificació  

per poder (ja ho vam explicar a la junta de portaveus ) admetre la reclamació , perquè hi 

ha una sentència present que és la que ens obliga. Però primer hem de comparèixer per 

poder fer tot això. Sembla un contrasentit, però administrativament és el tràmit que cal 

fer.  

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

Gràcies senyor secretari. El següent punt és una reclamació  que formula una ciutadana 

per   danys i perjudicis  patits al seu vehicle en topar amb una tapa de clavegueram. El 

que es fa en aquest decret, del qual estem donant compte,  és admetre a tràmit aquesta 

resolució que seguirà el seu curs  fins a dictaminar-ne si ha estat o no culpa de 

l’ajuntament el fet . 

El número 26  com vostès saben des de l’equip de govern s’està  treballant per intentar 

rescatar el cementiri  municipal nou. Com saben està  amb una concessió i s’està 

treballant aquest rescat. En el seu dia, quan es va  construir el cementiri nou,  estava 

previst que no es pogués enterrar més al cementiri vell. Ja recorden tota la polèmica que 

hi va haver. En el moment en què es va arranjar aquesta polèmica i es va permetre 

seguir  enterrant en el cementiri vell  hi va haver uns incompliments en  aquesta 

concessió administrativa que havia  fet l’ajuntament a aquesta empresa  que gestiona el 

cementiri , pel fet que en el seu dia  quan es va treure a concurs estava previst que 

només s’enterraria al cementeri nou. Arrel d’aquest greuge, d’aquest incompliment, que 

és cert, del fet de que es segueixi enterrant (i que la voluntat d’aquest ajuntament és 

aquesta),  al cementeri vell  va posar sobre la taula la petició, per part de l’empresa  que 

té la concessió, de demanar el rescat d’aquesta. S’està treballant. Ara bé, per poder 

estipular aquest  rescat concretament des dels serveis tècnics i econòmics d’aquí de la 

casa se’ns demana que fem una auditoria externa del servei per tenir  una orientació 
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clara de què és  el que hem de rescatar i quina és la magnitud  de tot plegat. Pensin que 

estem  treballant amb xifres de fa molts anys, de gairebé 20 anys i  hem de conèixer les  

xifres reals i l’abast real d’aquesta concessió  en aquests  moments. Per aquesta motiu  

es contracta una auditoria, igual que es va fer en el seu dia l’any 2.002 o 2.003 (perquè 

en el seu dia ja es va intentar rescatar   aquesta concessió i no hi va haver acord  final) . 

Estem treballant en virtut d’arribar a un acord  necessitem posar les xifres al dia i per 

això fem aquesta  auditoria, per després poder començar a treballar el tema del rescat. 

Tot just s’està començant a treballar, encara no tenim cap xifra. 

El número 27 també és una ordre  d’execució referent a l’obligació de mantenir els 

terrenys i les construccions  en condicions de seguretat, en aquest cas d’un solar al 

carrer Bassal  41- 57 i Rocabuquera 40-56 i s’incoa expedient per a la imposició de 

multes coercitives fins que s’acompleixi amb el requeriment fet per part de 

l’ajuntament. 

El 33  és el mateix, una altra substitució, en aquest cas a l’escola municipal d’art , d’un 

mestre d’ebenisteria que causa baixa per malaltia. Veurà que a cada despatx d’ofici  ho 

trobarem, perquè és molt habitual  el fet d’haver de substituir. Ens podem plantejar un 

dia deixar de substituir , però de moment la política de l’equip de govern és substituir de 

manera immediata  per no perjudicar els alumnes i per aquest motiu es fan aquests tipus 

de contractacions. El dia que posem sobre la taula la voluntat política  de no substituir 

aquests mestres o de no fer-ho a la primera  o els 15 primer dies com ho fan en altres  

administracions públiques , potser tindrem més temps per contractar i pensant-s’ho bé. 

Això no són “borses de treball” això són mestres d’ebenisteria. És una borsa de treball  

que les escoles tenen. Ja se li havia explicat també a la comissió paritària com es fa i 

d’on es treuen aquestes persones; que no es contracten a dit des del carrer sinó que hi ha 

una borsa que cada departament  té. Això és així per la voluntat de no perjudicar mai  

els alumnes de les escoles municipals. 

Referent al número  34 és  l’encàrrec jurídic que hem fet. En aquest cas  referent a 

aquella  llicència d’obres que es va aturar per part de l’ajuntament, al carrer Negociant. 

N’hem parlat a diferents comissions d’urbanisme i estan al cas de que aquestes obres 

estan aturades  i que caldrà arribar a un acord entre l’empresa promotora  i l’ajuntament 

de la Garriga per rescabalar  el fet que se li va atorgar una llicència mal donada i això ha 

causat greuges a l’empresa. Per treballar un tema jurídic i urbanístic   tan concret i 

puntual  no és habitual a les administracions públiques  i per tant s’ha d’anar a buscar 

bufets específics  en aquests temes. Així se’ns ha sol·licitat   per part dels serveis 
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jurídics de la casa, anar a buscar aquests serveis especialitzats. S’han anat a buscar 3 

pressupostos a tres bufets especialitzats  diferents  de reconegut prestigi en temes 

d’urbanisme per tal que ens ajudin a configurar aquest dictamen. En aquest sentit cal dir 

que l’ajuntament de la Garriga haurà d’assumir una responsabilitat, en som plenament 

conscient. Ja saben que hem parlat en diferents ocasions, però volem tenir aquest 

assessorament  el màxim de curós possible perquè hem de treballar  per protegir la 

nostra institució  i mirar que la resolució que es prengui sigui la més encertada. 

El 38  és un expedient de responsabilitat patrimonial, s’havien iniciat tots els 

procediments per  tal d’estudiar si hi havia o no responsabilitat patrimonial  per part de 

l’ajuntament en un cas determinat. En aquest cas per danys sofert en caure una persona 

al carrer Garbí al novembre de 2014  a causa d’una esquerda a la calçada. A partir 

d’aquí amb totes les probes existents, etc., etc., i tot l’expedient que s’ha tramitat 

jurídicament  es resol desestimar  en base a totes les consideracions i fets avaluats  la 

reclamació formulada per aquesta ciutadana  de Tiana. És un tema purament jurídic i no 

intervenim la resta de persones. 

El 46 és un expedient de protecció de la legalitat urbanística per  restauració  de la  

realitat  física  alterada al carrer Calàbria 54 . És a dir estaven fent unes obres sense la 

llicencia corresponent. S’incoa un expedient i es requereix com a mesura la suspensió 

immediata de les obres. També diu que es podria procedir a la retirada immediata de la 

maquinària de l’obra  pel seu precinte, també clausurar-li els accessos i suspendre’n els 

subministres. També s’ordena als serveis tècnics que  verifiquin el compliment 

d’aquesta ordre  i es notifica a la propietat de l’immoble  que se li atorga un termini de 

15 dies  perquè pugui formular les al· legacions i presentar les justificacions  que 

consideri pertinents. Crec que ja ho han arreglat i a la junta de govern de la propera 

setmana  se’ls hi donarà llicència. No obstant aquí el que donem compte és dels decrets  

i el decret diu això i no diu que se li donarà llicència només diu  el fet, la resta és 

posterior. 

 

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

 Però com havien passat els dies i com estem al decret... 

  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Si, però es trobaran  al proper despatx d’ofici el decret...bé en aquest cas no perquè anirà 

per junta de govern. 
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Intervé el Sr. Valiente: 

 Ja, però d’aquí a un mes. Ara aprofitem l’avinentesa. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

 Si, si, estem d’acord.  Però aquí només donem compte dels decrets. 

El número 64  és una contractació dins el marc dels plans d’ocupació municipal. Havia 

finalitzat el pla d’ocupació  de la persona que havia estat treballant al servei, 

(precisament  del servei local d’ocupació). Des d’aquest  servei  se’ns demanava  una 

auxiliar administrativa per fer les tasques  que estava fent la persona que havia finalitzat 

el seu any de contractació. El que es fa aquí es contractar una altra persona  de la borsa 

de plans  d’ocupació municipal . 

Ara comencem a convocar els nous plans d’ocupació d’acord amb els recursos propis de 

l’ajuntament que vàrem dotar del pressupost 2016 i a més a més dels 175.000 € afegits 

que ens arriben de la Diputació de Barcelona i per aquest motiu necessitàvem d’aquest 

suport a l’àrea. 

El 71, que és l’últim, fa referencia a l’arxiu d’una ordre d’execució que al seu dia  es va 

obrir al carrer Bonaire, 18, relatiu a retirar unes peces de la teulada amb perill de caure a 

via pública. Per tant com han donat compliment a aquest requeriment i han solucionat el 

problema que hi havia a la teulada s’arxiva l’expedient corresponent.  

 

El Ple de l’Ajuntament resta assabentat 

 

 

3. Modificació de l’acord de creació dels  òrgans tècnics de control i seguiment dels 

diferents contractes municipals per inclusió del regidor d’hisenda i contractació com a 

integrant dels mateixos. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/Contractació  

 

ANTECEDENTS 

 

I.- El Ple municipal de data 25 de febrer de 2015 va crear  un òrgan tècnic de control i 

seguiment per cada un dels contractes esmentats seguidament, que assumeix el rol de 
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responsable del contracte establert pel TRLCSP en el seu article 52. 

 

a) Piscines municipals 

b) Escola Bressol Municipal 

c) Centre de visitants 

d) Bar dels pinetons 

e) Bar del teatre 

f) Recollida d’escombraries 

g) Neteja de la via pública 

h) Cementiri municipal 

i) Casals infantils 

j) Concessió d’aigües municipals 

k) servei de manteniment, gestió i control de les zones d’estacionament regulat amb 

limitació horària de pagament (zona Blava) i gratuïtes (zona vermella). 

l) serveis de neteja de les dependències municipals 

m) serveis de manteniment  del verd urbà 

 

II.- El mateix acord de creació de l’òrgan tècnic, va establir la composició del mateix, en funció 

de cadascun dels contractes, així:  

 

Piscines municipals 

Secretari de la corporació, interventora de la corporació, enginyer municipal - cap de serveis 

territorials, regidor de l’àrea, tècnica auxiliar de contractació  i tècnic d’esports, qui actuarà com 

a interlocutor amb l’empresa concessionària. 

 

Escola Bressol Municipal 

Secretari de la corporació, interventora de la corporació, enginyer municipal - cap de serveis 

territorials, regidor de l’àrea, tècnica auxiliar de contractació  i  la tècnica superior d’educació -  

cap de serveis a les persones, qui actuarà com a interlocutora amb l’empresa concessionària. 

 

Centre de visitants 

Secretari de la corporació, interventora de la corporació, enginyer municipal - cap de serveis 

territorials, regidor de l’àrea, tècnica auxiliar de contractació, la tècnica auxiliar de turisme  i  el 

tècnic de patrimoni, qui actuarà com a interlocutor amb l’empresa concessionària. 
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Bar dels pinetons 

Secretari de la corporació, interventora de la corporació, enginyer municipal - cap de serveis 

territorials, regidor de l’àrea, tècnica auxiliar de contractació  i  el tècnic assessor de via pública, 

qui actuarà com a interlocutor amb l’empresa concessionària. 

 

Bar del teatre 

Secretari de la corporació, interventora de la corporació, enginyer municipal - cap de serveis 

territorials, regidor de l’àrea, tècnica auxiliar de contractació  i  la tècnica de cultura, qui actuarà 

com a  interlocutora amb l’empresa concessionària. 

 

Recollida d’escombraries 

Secretari de la corporació, interventora de la corporació, enginyer municipal - cap de serveis 

territorials, regidor de l’àrea, tècnica auxiliar de contractació  i  la tècnica de Mediambient qui 

actuarà com a interlocutora amb l’empresa concessionària. 

 

Neteja de la via pública 

Secretari de la corporació, interventora de la corporació, enginyer municipal - cap de serveis 

territorials, regidor de l’àrea, tècnica auxiliar de contractació  i  el tècnic assessor de via pública, 

qui actuarà com a  interlocutor amb l’empresa concessionària. 

 

Cementiri municipal 

Secretari de la corporació, interventora de la corporació, enginyer municipal - cap de serveis 

territorials, regidor de l’àrea, tècnica auxiliar de contractació  i  la TAG de secretaria, qui 

actuarà com a  interlocutora amb l’empresa concessionària. 

 

Casals infantils 

Secretari de la corporació, interventora de la corporació, enginyer municipal - cap de serveis 

territorials, regidor de l’àrea, tècnica auxiliar de contractació  i  la tècnica d’educació, qui 

actuarà com a interlocutora amb l’empresa concessionària. 

 

Concessió d’aigües municipals 

Secretari de la corporació, interventora de la corporació, regidor de l’àrea, tècnica auxiliar de 

contractació  i enginyer municipal - cap de serveis territorials, qui actuarà com a interlocutor 
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amb l’empresa concessionària. 

 

Servei de manteniment, gestió i control de les zones d’estacionament regulat amb limitació 

horària de pagament (zona Blava) i gratuïtes (zona vermella). 

Secretari de la corporació, interventora de la corporació, enginyer municipal - cap de serveis 

territorials, regidor de l’àrea, tècnica auxiliar de contractació  i  el tècnic assessor de via pública, 

qui actuarà com a  interlocutor amb l’empresa concessionària. 

 

Servei de neteja de les dependències municipals 

Secretari de la corporació, interventora de la corporació, enginyer municipal - cap de serveis 

territorials, regidor de l’àrea, tècnica auxiliar de contractació  i  el cap de conserges de 

l’Ajuntament, qui actuarà com a  interlocutor amb l’empresa concessionària. 

 

Servei de manteniment del verd urbà 

Secretari de la corporació, interventora de la corporació, enginyer municipal - cap de serveis 

territorials, regidor de l’àrea, tècnica auxiliar de contractació  i  la tècnica de medi ambient, qui 

actuarà com a  interlocutor amb l’empresa concessionària. 

 

V.- En data  26 de febrer de 2016  i mitjançat resolució d’alcaldia es va procedir, modificar la 

resolució de data 16 de juny de 2015 de designació de regidors responsables de les diferents 

àrees, passant a ser el regidor de l’àrea d’hisenda i contractació el Sr. Jordi Calatrava i Adell. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

Article 52 i la disposició addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  

 

En base als antecedents manifestats, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació 

establerta en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació al ple de la corporació de 

conformitat amb l’article 123.1.c) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del 

Règim Local.  

 

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

 

Primer . Aprovar la modificació del dictamen de creació dels òrgans tècnics de control de les 

concessions municipals i incloure com a membre de cadascun dels òrgans tècnics, el regidor 

d’hisenda i contractació, el Sr. Jordi Calatrava i Adell. 

 

Segon. Establir que la nova composició de cadascun dels òrgans tècnics de control es publicarà 

al perfil del contractant de l’Ajuntament de la Garriga. 

 

Tercer. Notificar el present acord als membres integrants dels diferents òrgans tècnics de 

control. 

 

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

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Recordaran que el 25 de febrer de 2015 es va crear l’òrgan tècnic de control i seguiment  

de cada un dels contractes que tenim des de l’ajuntament amb empreses de fora, les 

piscines municipals, l’escola bressol, el centre de visitants, el bar del Pinetons, etc. Al 

mateix acord, de febrer de 2015 s’establia la composició d’aquest òrgan tècnic i dins 

d’aquest sempre hi havia el regidor responsable de l’àrea que en el seu dia era el Sr. 

Guiu . Entenent que el Sr. Calatrava substitueix al Sr. Guiu el que fem és substituir a 

tots els efectes, en aquest òrgan de valoració dels contractes externalitzats que tenim, al 

Sr. Guiu pel Sr. Calatrava.  

 

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, estem d’acord també. 

 

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

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

 Res a dir. 

 

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

 Res a dir. 

 

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

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

de la corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

4. Modificació del contracte de gestió del servei públic de l´Escola Bressol Municipal Les 

Caliues en quant als Plecs de Prescripcions Tècniques 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/Contractació  

 

ANTECEDENTS 

 

I. En data 29 de juliol de 2013 es va signar el contracte per a la concessió administrativa per 

a la gestió del servei de l´Escola Bressol Municipal  Les Caliues de La Garriga amb 

l’empresa adjudicatària Suara Serveis SCCL. 

 

II.  La clàusula 7.2 dels Plecs de Prescripcions Tècniques del contracte indicava que les 

tutores amb titulació de mestres havien de tenir jornada laboral de 35 hores. 

 

III.  El conveni col· lectiu d’àmbit estatal de centres d’assistència i educació infantil, al capítol 

V. Jornada Laboral, article 9, especifica que la jornada laboral dels mestres ha de ser de 

32 hores.  

 

IV.  En data 13 d’abril de 2016, l’empresa adjudicatària va presentar instància i informe 

sol·licitant  la regulació de la situació laboral de les mestres afectades, proposant la 

modificació de la clàusula 7.2 dels Plecs Tècnics del contracte i la modificació dels 

horaris de les mestres per part de la Direcció del centre, per continuar fent les hores de 

treball intern dins de l’horari laboral. Aquestes modificacions no tindran afectació 



 

p.o. 27/04/2016 
 

31

econòmica per l’ajuntament ni per l’organització del centre. 

 

V. En data 14 d’abril, la Cap de l’àrea de Serveis a les Persones va presentar informe 

favorable a realitzar les modificacions esmentades al paràgraf anterior  

 

VI.  Per part del secretari de la corporació s’emet el corresponent informe sobre la legislació 

aplicable i el procediment a seguir 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

Article 219 i 282 i la disposició addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del 

Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  

 

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la 

Legislació aplicable procedint la seva aprovació al ple de la corporació de conformitat amb 

l’article 123.1.c) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local.  

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Aprovar la modificació del contracte en quant a la  clàusula 7.2 dels Plecs de 

Prescripcions Tècniques de la concessió administrativa per a la gestió del servei de l´Escola 

Bressol Municipal Les Caliues de la Garriga, i establir que la jornada laboral de les mestres serà 

de 32 hores, tal i com estableix el conveni col· lectiu aplicable. 

 

Segon. Autoritzar la modificació dels horaris del personal docent (mestres) per part de la 

Direcció del centre, per què aquestes puguin continuar fent les hores de treball intern dins de 

l’horari laboral.  

 

Tercer. Notificar el present acord a l’empresa concessionària i emplaçar.la als efectes de 

formalitzar la modificació del contracte. 

 

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

La Sra. alcaldessa atorga la paraula a la Sra. Meritxell Coma. 

 

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

Bona nit. La concessió de l’escola bressol la tenim amb l’empresa SUARA. Aquesta 

cooperativa, fins ara, tenia dues treballadores treballant a 35 hores i el comitè d’empresa 

ha vist que això no era correcte, sinó que les tutores de l’escola bressol han de fer 32 

hores només . Aquestes dues mestres que feien 35 hores han de passar a fer 32 hores i 

se’ns demana que canviem els plecs per tal que això sigui així.  

SUARA ha pactat amb les dues treballadores per tal de compensar els endarreriments 

(d’un curs enrere) i seran ells qui s’encarregaran de compensar aquests endarreriments i 

no afectarà el servei perquè entre d’altres coses la directora està a 38 hores  i la jornada 

de la directora no canvia,  hi haurà una redistribució d’hores de la directora. Ho deixo a 

la seva consideració. 

 

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

Nosaltres no hi tenim res a dir, perquè l’únic dubte que teníem era que si restàvem 3 

hores a dues persones el servei es podria veure perjudicat, però si la senyora regidora 

explica que la directora ja farà aquests canvis, res a dir. Estem d’acord.  

 

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

 Estem d’acord amb les explicacions donades i votarem a favor.  

 

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

 Votaré a favor. 

 

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

 Votarem a favor. 

 

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

 Estem d’acord. 

 

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

la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

5. Proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per a 

la Normalització Lingüística.   

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 

 

ANTECEDENTS 

 

L’ajuntament de la Garriga forma part del Consorci per a la Normalització Lingüística des de 

l’any 2009. 

 

El Ple del Consorci per la Normalització Lingüística en data 8 de maig de 2015 va aprovar 

inicialment l’expedient de modificació i adaptació dels Estatuts del citat Consorci, acord 

ratificat així mateix pel govern de la Generalitat, publicat en el DOGC de data 6-8-2015. 

 

La justificació d’aquestes modificacions ve emparada en les noves disposicions normatives que 

tot seguit s’esmenten: 

 

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

Sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL), incorpora la disposició addicional 20ª a la 

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 

Procediment Administratiu comú, mitjançant la qual s'introdueixen modificacions en el 

règim jurídic dels consorcis. 

 

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

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

d’un any. 

 

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

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

situació en el primer dia de l’exercici pressupostari i per tot aquest període, en aplicació dels 



 

p.o. 27/04/2016 
 

34

quals, el Consorci per la Normalització Lingüística queda adscrit a la Generalitat de 

Catalunya i per tant, subjecte al seu règim pressupostari, de comptabilitat i control. 

 

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

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

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

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

en el termini de 6 mesos. 

 

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

la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 316 i 322 del Decret 179/1995, de 

13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 

Atenent a l’article 13.2, apartat a) dels estatuts que atribueix a l’Assemblea General la 

competència per a l’aprovació de la modificació dels estatuts, aquesta Presidència proposa a 

l’Assemblea General l’adopció dels següents: 

 

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

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

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

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

 

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

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

el que disposa l’article 114.3 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 

refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 

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

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

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

 

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

corresponents dels actuals Estatuts vigents. 
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Vist l’informe de Secretaria de data 23-3-2015 sobre la legislació aplicable i la seva adequació 

el règim jurídic vigent. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

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

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

del procediment administratiu comú (en endavant LRJPAC) 

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

públiques de Catalunya (en endavant LRJPAPC) 

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

Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) 

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

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) 

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

Serveis dels Ens Locals (en endavant ROAS). 

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

de reforma administrativa  

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

local 

 

Es proposa al Ple l’adopció dels  següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci per a la 

normalització Lingüística aprovat en ple el dia 8 de maig de 2015 i pel govern de la Generalitat , 

i publicat en el DOGC de data 6-8-2015, per tal d’adaptar-los a allò que disposa la Llei 27/2013, 

de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i la 

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

administrativa, d’acord amb la següents redacció: 

 

2 Modificació dels Estatuts del consorcio per la normalització lingüística , que va aprovar el 

consell en les sessions de 3 i 11 octubre de 1998. 
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2.1 S’afegeixen dos apartat de a l’article 1  amb el redactar següent: 

 “5) El  consorci  s’adscriu  a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 

departament competent en matèria de política lingüística.. 

6) El consorci es regeix per aquests Estatuts, pel reglament de règim inferior ,per la 

normativa general reguladora dels consorcis i, suplementàriament , per la normativa 

aplicable les entitats dret públic de la Generalitat de Catalunya que han ajustar la seva 

activitat a l’oradament jurídic privat. La contractació es regeix per la legislació de  contractes 

del sector públic.” 

2.2  S’afegeix un nou paràgraf a l’article 3, amb el redactat següent : 

“ El consorci té les potestats següent: la reglamentaria , en relació amb els serveis que presta 

autoorganització ;la tributària ,referida a les taxes; la financera; la de programació o 

planificació; la d’execució forçosa i la sancionadora, en relació amb els serveis i bens del 

Consorci; la de revisió d’ofici dels seus actes i acords i les necessàries per a la protecció dels 

béns del Consorci o adscrits per les entitats consorciades. 

2.3 Es modificant els articles 23 ,24, 25, 26 i 27 que resten  redactats de manera següent: 

“Article 23  Règim financer i patrimonial  

1. El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la normativa  

reguladora de les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i les 

criteris o normativa de desplegament que pugui dictar l’òrgan competent en matèria de 

pressupostos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

2. El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposa la normativa reguladora 

de les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i les instruccions i 

normativa de desplegament que dicti la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 

3. El Consorci aprova cada any un pressupost general d’ingressos i de despeses, que ha 

de formar part dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 

4. El reglament de règim interior del Consorci ha de concretar el règim, econòmic de 

gestió pressupostària i el control intern, sens perjudici del control financer a càrrec de la 

Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, que s’ha de dur a terme mitjançant el 

procediment d’auditoria d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació. 

5. Els comptes anuals del consorci s’han d’auditar sota la responsabilitat de la 

Intervenció de la Generalitat de Catalunya. 

6. Els comptes del Consorci s’inclouen en el compte general de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya. 

7. El règim patrimonial aplicable al Consorci és el que estableix la normativa 
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reguladora del patrimoni de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.” 

 

“Article 24 

Règim de personal 

 

1. El Consorci ha de comptar amb el personal necessari per al compliment de les seves 

comeses. El seu nombre, categories i funcions s’han de determinar en la plantilla, la 

relació de llocs de treball i altres instruments de gestió i planificació que el Consell 

d’Administració aprovi. 

2. El personal del Consorci pot ser: 

a) Personal funcionari o laboral procedent d’una reassignació de llocs de treball de les 

administracions que en formen part. 

b) Personal laboral contractat pel Consorci, que engloba el personal contractat en règim 

laboral amb anterioritat al 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin 

efectuar en el marc de la normativa vigent. 

3. El règim jurídic d’aplicació al personal del Consorci és el que correspon al personal de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

4. La selecció del personal s’ha de fer mitjançant convocatòria pública d’acord amb els 

principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, sens perjudici de les especialitats que 

resultin d’aplicació al personal directiu. 

5. Les retribucions del personal del Consorci no poden superar, en cap cas, les establertes 

per a llocs de treball equivalents a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.” 

 

“ Article 25 

Separació del Consorci 

1. Els membres del consorci se’n poden separar en qualsevol moment, sense perjudici de la 

seva responsabilitat per les obligacions pendents de compliment. L’exercici del dret de 

separació s’han de notificar per escrit al Ple. 

2. Exercit el dret de separació per algun dels ens consorciats, no es produeix la dissolució del 

Consorci si almenys dos ens públics pertanyents a administracions diferents acorden 

romandre al Consorci i la seva continuïtat. 

3. Quan l’exercici del dret de separació no tingui com a efecte la dissolució del Consorci 

s’han d’aplicar les regles següents: 

a) Es considera quota de separació que correspon a qui exercita el seu dret de separació 
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la que li hauria correspost en la liquidació. A manca de determinació de la quota de 

liquidació s’han de tenir en compte tant el percentatge de les aportacions que hagi 

efectuat qui exerceix el dret de separació al fons patrimonial del Consorci com el 

finançament concedit cada any. Si el membre del Consorci que exerceix el seu dret de 

separació no hagués realitzat aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment 

serà la participació en els ingressos que, si escau, hagi rebut durant el temps que ha 

format part del Consorci. 

 

El Consorci ha d’acordar la forma i les condicions en què s’ha d’efectuar el pagament de la 

quota de separació, en cas que aquesta resulti positiva, així com la forma i condicions del 

pagament del deute que correspongui a qui exerceix el dret de separació si la quota és 

negativa. 

 

L’efectiva separació del Consorci es produeix una vegada determinada la quota de separació, 

en cas que aquesta resulti positiva, o una vegada s’hagi pagat el deute, si la quota és 

negativa. 

b) Si el Consorci és adscrit a l’administració que ha exercit el dret de separació, el Ple ha 

d’acordar a quina de les restants administracions o entitats o organismes públics 

vinculats o dependents d’administracions que hi romanen queda adscrit el Consorci, 

d’acord amb la legislació aplicable.” 

“ Article 26 

Modificació dels Estatuts i dissolució del Consorci 

1. Correspon al Ple acordar la modificació d’aquests Estatuts i la dissolució, i s’ha de 

ratificar pels ens consorciats. 

2. Les entitats consorciades poden acordar per majoria de les dues terceres parts del Ple 

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

finalitat  de mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del Consorci que 

es liquida.” 

 

“ Article 27 

Liquidació del Consorci 

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

4. En el moment d’adoptar l’acord de dissolució, el Ple nomena un liquidador. En defecte 

d’acord, el liquidador és el gerent del Consorci. 
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5. Correspon al liquidador calcular la quota de liquidació de cada membre del Consorci. 

La quota de liquidació es calcula d’acord amb la participació de cadascun dels 

membres en el saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació. A aquest 

efecte, es té en compte el percentatge de les aportacions efectuades per cada membre 

del Consorci al seu fons patrimonial i el finançament concedit cada any. Si algun dels 

membres del Consorci no ha realitzat aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de 

repartiment és la participació en els ingressos que, si escau, hagi rebut durant el temps 

que ha format part del Consorci. 

6. El Consorci ha d’acordar les condicions del pagament de la quota de liquidació, si és 

positiva.”  

 

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

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

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

 

Tercer.- Donar audiència, de forma simultània, als possibles interessats. 

 

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

Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística pel cas que durant el període 

d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment. 

 

Cinquè.- Donar trasllat del present acord al Consorci per a la Normalització Lingüística, als 

efectes escaients. 

 

No obstant això el ple acordarà allò que estimi pertinent. 

 

INTERVENCIONS 

La Sra. alcaldessa atorga la paraula al Sr. Albert Benzekry. 

 

Intervé el Sr. Albert Benzekry, regidor de cultura: 

 Gràcies. Bon vespre a tothom, especialment al barri de Querol. 

Aquest punt fa referencia a la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci per a 

la Normalització lingüística del qual aquest ajuntament forma part des de l’any 2009. 

Aquesta proposta de modificació ve donada per acordar-se a les disposicions legals 
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vigents i afecta alguns aspectes del Consorci com la seva mateixa adscripció, les 

potestats, el règim financer i patrimonial o el règim personal o l’eventual liquidació del 

Consorci. Punts tots que tenen explicitats al punt de l’ordre del dia. Res més. 

 

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

 Res a dir estem d’acord. 

 

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

 Votarem a favor. 

 

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

 Votaré a favor. 

 

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

 Res a dir.  

 

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

 Estem d’acord. 

 

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

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

de la corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

6. Autorització compatibilitat de personal municipal; enginyer tècnic (Grup A-2).  

 

Àrea funcional: Secretaria/RH 

 

ANTECEDENTS 

 

Vist que el Sr. Joan Riera i Mas presenta escrit en data 17 de febrer de 2016, RE número 

777/2016, sol·licitant autorització per ocupar una segona plaça en el sector públic, per un 

període reduït de temps de 10 hores setmanals com a Enginyer Industrial fora del municipi de la 

Garriga. 
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Vist que el senyor riera ja treballa va en aquest segon lloc amb anterioritat a la seva contractació 

per part de l’ajuntyament de la Garriga,. 

 

Activitat principal: Ajuntament de la Garriga.  

Lloc de treball:  Enginyer tècnic. 

Règim: Funcionarial. Grup A2.  

Jornada setmanal:  37,5 hores. 

 

2ª Activitat pública:  Tasques d’enginyer tècnic a l‘ajuntament de Premià de Dalt.  

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 10 hores setmanals. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

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

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

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

independència. 

 

SEGON. La Legislació aplicable és la següent: 

 

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

Administracions Públiques. 

— 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. 

— Article 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal 

al servei de les entitats locals. 

— Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 

d'octubre. 
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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 

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.  
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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 

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. 
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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 el Sr. Riera està cobrint una baixa de maternitat de la titular de la plaça i no es preveu 

que aquesta excedeixi d’un any, es proposa atorgar aquest termini d’un any o en tot cas fins al 

cobriment de la plaça per reincorporació de la titular. 

 

Vist l’informe favorable de 30 de març de 2016 emès pel Cap de serveis territorials on 

s’informa favorablement, la concessió d’una segona activitat pública. 

 

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

adequació normativa. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer . Autoritzar al Sr. Joan Riera i Mas per poder ocupar un segon lloc de treball de caràcter 

públic a l’ajuntament de Premià de Dalt de mentre que es compleixin les consideracions 

esmentades en la part expositiva del dictamen i pel termini d’un any o en tot cas fins a la 

reincorporació de la titular de la plaça  

 

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

treball sol· licitats pel Sr. Riera  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. Joan riera i Mas com a Enginyer 
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tècnic d’aquest Ajuntament. 

 

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

públic s’inscriurà al registre de personal corresponent. 

 

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

 

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

 

INTERVENCIONS 

La Sra. alcaldessa atorga la paraula a la Sra. Montserrat Llobet. 

 

Intervé la Sra. Montserrat Llobet, regidora de serveis interns: 

Bona nit. En aquest punt de l’ordre del dia, portem la sol·licitud de compatibilitat d’un 

treballador de l’ajuntament. Actualment la seva activitat principal és d’enginyer tècnic 

al nostre ajuntament i la segona activitat seria de 10 hores setmanals dins el sector 

públic, com a enginyer tècnic també, a l’ajuntament de Premià de Dalt, compatible amb 

l’horari que fa en el nostre.  

Aquesta sol·licitud s’adequa a tots els requisits legals per ser autoritzada. Per tant queda 

a la seva consideració. Gràcies. 

 

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

 La suma de la seva jornada seran 47’5 hores, 37,5 més 10?  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 No, aquí no fa la jornada complerta. 

 

Segueix la Sra. Dachs: 

Aquí no fa 37,5 hores?. D’acord, perquè nosaltres estàvem en contra d’aquesta 

compatibilitat si  la seva jornada fos de 47,5 hores . Ho dic perquè al dictamen diu que 

fa 37,5 hores i si això era així, nosaltres no ho aprovàvem , però si el dictamen està 

malament canviem d’opinió. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 
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Ve quatre dies i només al matí. No ve cap tarda i un dia no ve. Per tant no fa les 37,5 

hores. Els divendres no ve.  

 

Segueix la Sra. Dachs: 

En aquest cas l’acord està mal redactat. Semblava excessiu compatibilitzar un horari 

amb l’altre quan hi ha gent que no té feina. Tot i així si l’error és real estem d’acord, cap 

problema.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 S’haurà de corregir aquest error senyor secretari. 

 

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

Crec que ja ve de lluny i potser el Sr. Valiente em corregirà, perquè ja a la legislatura 

passada es parlava molt de reunir-nos a parlar de temes de compatibilitat de personal de 

la casa i aquesta reunió no arriba. Sé que el Sr. Valiente i el Sr. Molinero a la legislatura 

passada, si no m’equivoco, van estar molt a sobre d’aquest tema. Donat que és reiteratiu 

i que ple si, ple no, apareix una cosa d’aquestes nosaltres, aquesta vegada, ens 

abstindrem. No ens oposarem, evidentment, però ens abstindrem com a  toc d’atenció de 

què aquesta reunió s’ha de fer. Gràcies. 

 

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

Bàsicament el que voldria saber, a part de donar recolzament (i ja no repetiré les 

paraules) al que ha dit el Sr. Guillén, és  si s’ha informat  d’aquesta contractació a la 

mesa de contractació de l’ajuntament de la Garriga.  

 

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 també ens abstenim en la línia del que estem preguntant en quan a 

contractació. Volem preguntar quan i com ha està contractat aquest enginyer, si està 

com personal funcionari o laboral, quin procediment s’ha seguit per contractar-lo, si 

s’ha fet convocatòria pública i el tema de la jornada completa que ja s’ha parlat abans. 
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Intervé la Sra. alcaldessa: 

Aquesta no és una nova plaça de treball de l’ajuntament, si llegissin el dictamen i 

miressin bé l’expedient del ple ho veurien. Es tracta de la substitució de l’enginyera 

tècnica que està de permís de maternitat. Estem parlant, doncs d’una persona que està 

fent una substitució d’un permís de maternitat. 

Aquesta persona va ser escollida en un procediment públic, hi van haver unes 27-28 

candidatures per aquest lloc, es va publicar a la web, es va informar la mesa de 

contractació i es van fer tots els passos que calia fer per tal de donar compliment a 

aquesta plaça, que repeteixo no és una cosa d’avui, sinó que aquesta persona fa dies que 

està treballant amb nosaltres perquè l’enginyera tècnica ja ha fet els 4 mesos de permís 

de maternitat, els 20 dies de compactació de la lactància i ara està amb un permís sense 

sou  d’ara a Nadal, que és el que ha demanat aquesta treballadora per tal de tenir cura 

del seu fill.  Per tant cal dir que aquesta contractació no és una cosa nova, ni una cosa 

d’avui, l’enginyer ja porta 4 mesos amb nosaltres, arrel que la titular  va agafar la baixa, 

va tenir la nena, etc., etc.,  

És una contractació que s’acabarà en el moment en què l’enginyera tècnica s’incorpori a 

la seva feina a finals d’any. Aquesta persona està contractada en unes hores 

determinades. Ell ja treballava a d’altres ajuntaments i per això ens està demanant 

aquesta compatibilitat perquè ja feia aquesta feina quan se’l va  contractar tenint en 

compte un procés de selecció amb 28 candidatures en què es va considerar que era la 

persona que més s’esqueia d’acord amb el seu currículum i més experiència podia 

aportar a l’ajuntament de la Garriga per tal de poder fer aquesta feina. Aquest va ser el 

motiu de la contractació d’aquesta persona. 

A partir d’aquí no tanco la idea i Sr. Guillén, ja li he dit a la regidora que convocarem 

de manera immediata aquesta reunió per tal que ho puguem endreçar tot  i puguem tenir 

coneixement, tot i que és públic, de tots els treballadors de la casa. Ara bé, repeteixo, la 

llei atorga la possibilitat als treballadors públics, de tenir aquesta compatibilitat, això no 

és nou, ni d’aquest mandat, ni tan sols del mandat anterior. Això ja fa temps que s’està 

practicant, el donar la compatibilitat als treballadors municipals per tal que puguin 

exercir la seva professió en altres àmbits, la llei així ho autoritza.  

Per exemple els arquitectes municipals fa molts anys que tenen una compatibilitat per 

exercir d’arquitectes a l’àmbit privat, fora del municipi de la Garriga que és on estan 

fent la feina d’arquitecte municipal. Vull dir que totes aquestes compatibilitats no es 

poden negar perquè la llei els hi permet. Una altra cosa és el mecanisme, que s’ha de 
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passar per ple i que podríem votar-hi tots en contra i per tant no se li donaria la 

compatibilitat, que no deixa de ser una contradicció tenint en compte que la llei 

autoritza aquestes compatibilitats. Ho hem de portar a ple cada vegada que un 

treballador ho demana, però quan ho fa sap perfectament que dret a llei se li ha de 

donar. Podem votar en contra, ens podem abstenir, però la llei empara els treballadors 

públics i els hi dóna aquests drets i hem de ser coneixedors d’això. És un fet. No és una 

cosa que l’equip de govern decideix, ho dic perquè cada vegada que sorgeix aquest 

debat sembla que l’equip de govern.... i això és una cosa que ve del propi treballador, 

que l’estatut del treballador contempla, que al conveni que vàrem aprovar el mes passat 

i als anteriors convenis es contempla, que la llei contempla i per tant no som ningú per 

negar aquests drets als treballadors i treballadores de la casa.  

En aquest cas és una substitució i la persona que té la titularitat de la plaça, que és 

l’enginyera tècnica, es reincorporarà a final d’any.  

 

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

Per tal d’aclarir el nostre posicionament simplement dir que ens estranyava una jornada 

de 47,5 hores. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Estem d’acord, però era una errada.  

 

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 proposta d’acord. 

 

 

7. Acord d’adhesió a la pròrroga de la Compra Agregada de Serveis de Telecomunicacions  

 

ÀREA FUNCIONAL: Societat del Coneixement 

 

Vist que per Decret de Presidència de Localret de 14 de febrer de 2011, es va aprovar 

l’adjudicació de l’acord marc per l’homologació de serveis de telecomunicacions per els ens 

locals associats al Consorci Localret per un període inicial de 2 anys, essent prorrogat per un 

període de dos anys i posteriorment per un any més. En aquest acord també es va aprovar el 
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catàleg de serveis, agrupació de tres lots (veu, mòbil i dades) i l’homologació dels operadors 

que poden prestar-los. 

 

Vist que en data 27 de febrer de 2013 es va subscriure el conveni de col·laboració entre la 

Diputació de Barcelona i el Consorci Localret per tal de dur a terme la contractació centralitzada 

de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona i els seus 

organismes, i els municipis, els consells comarcals i els ens locals de la demarcació de 

Barcelona que s’hi haguessin adherit, envers a l’acord marc d’homologació realitzat per 

Localret i pel qual s’encarregava a aquest consorci que exercís les funcions d’organ de 

contractació. 

 

Vist que l’Ajuntament de la Garriga, reunit en sessió plenària el 24 d’abril de 2013 va aprovar 

l’adhesió al conveni de col·laboració subscrit el 27 de febrer de 2013 entre el consorci Localret i 

la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de 

veu, telefonia mòbil i dades. 

 

Vist que en data 30 d’octubre de 2013 mitjançant Decret de Presidència núm 2013/20 s’aprova 

l’expedient de contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat del contracte de 

serveis derivat de l’acord marc esmentat al principi d’aquest informe. 

 

Vist que en data 27 de març de 2014 per decret 2014/06 del President del Consorci Localret es 

va adjudicar el contracte anomenat: "Serveis de telecomunicacions per a la Diputació de 

Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació 

de Barcelona, adherits al procés de contractació agregada" pel que s’adjudicaven els lots 

corresponents a la licitació de la següent forma: 

 

Lot 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU FIXA: VODAFONE ESPAÑA, SAU 

Lot 2 SEVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU I DADES MÒBILS: TELEFÓNICA 

MOVILES ESPAÑA, SAU 

Lot 3 SERVEI DE DADES I ACCÉS A INTERNET: TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU 

 

Vist que l’Ajuntament de la Garriga reunit en sessió plenària el 30 de juliol de 2014 va aprovar 

restar assabentats de l’adjudicació objecte per Decret de Presidència del consorci Localret 

2014/06, "Serveis de telecomunicacions per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, 
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els municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona, adherits al procés 

de contractació agregada" pel que s’adjudicaven els lots corresponents a la licitació. 

 

Vist que el contracte, un cop formalitzat pels representants de les respectives empreses, varen 

entrar en vigor el 22 de maig de 2014 pels lots 2 i 3 i el 23 de juliol pel lot 1 per un període de 

dos anys cadascun d’ells, i amb finalització els dies 21 de maig i 22 de juliol de 2016, 

respectivament. 

 

Vist que en data 18 de març de 2015 Diputació de Barcelona i Localret comuniquen la proposta 

de pròrroga de contracte de dos anys addicionals. 

 

Atès que en data 22 de gener de 2016 el Consorci Localret, per decret de presidència 2/2016 

s’aprova l’inici dels tràmits administratius per portar a terme la pròrroga del contracte 

administratiu, el model d’acord o resolució al qual s’hauran d’acollir-se els ens que manifestin 

intenció d’afegir-se a aquesta pròrroga i els terminis a aplicar. 

 

Vist l’informe favorable a la proposta del tècnic d’informàtica ja que aquesta compra agregada 

ha comportat una rebaixa molt considerable en els costos  per aquest concepte. 

 

Vist l’informe jurídic de la secretaria en relació a la seva adequació a la normativa vigent i els 

requisits que cal complir. 

 

FONAMENTS DE DRET  

 

− Articles 10, 23, 89, 111 i 138 i disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 

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

públic. 

− Article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

− La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú. 

− Llei 9/2014, de 9 de maig, de telecomunicacions. 

 

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

 

Primer.- L’Ajuntament de la Garriga manifesta la seva conformitat a que el Consorci 

LOCALRET aprovi una pròrroga per dos anys més al període inicial, amb les mateixes 

condicions econòmiques que han regit fins ara en el contracte derivat anomenat “Serveis de 

telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els 

municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona” i, més concretament, 

en els LOTS següents (si no són tots, fer constar només aquells que es vulguin prorrogar): 

  

 Lot 1. Serveis de Comunicacions de veu fixa, 

 Lot 2. Serveis de Comunicacions de veu i dades, 

 Lot 3. Serveis de dades i accés a Internet. 

 

Segon.- Assumir el compromís de garantir la consignació pressupostària suficient per tal de 

poder aprovar les obligacions reconegudes que es generin per la prestació d’aquest servei durant 

els dos anys de vigència d’aquesta pròrroga, sense perjudici de l’import o cost que inicialment 

s’hagi assignat per aquesta pròrroga, sense perjudici de l’import o cost que inicialment s’hagi 

assignat per aquesta i, per tant, alliberant al Consorci LOCALRET de qualsevol responsabilitat. 

 

Tercer.- Fer tramesa del present acord mitjançant el formulari de sol·licitud electrònica 

d’adhesió a la pròrroga de la Compra Agregada de Serveis de Telecomunicacions accedint a la 

tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona. 

 

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

per a la constància i efectivitat del present acord. 

 

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

 

INTERVENCIONS  

La Sra. alcaldessa atorga la paraula a la Sra. Neus Marrodán: 

 

Intervé la Sra. Neus Marrodán, regidora de l’àrea de societat del coneixement: 

Bona tarda. Posem a la seva consideració si volem mantenir l’adhesió a aquesta 
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possibilitat de compra agregada dels serveis de telecomunicacions. Com vostès saben, 

com a ajuntament, estem adherits al consorci LOCALRET que és el que a nivell de tot 

Catalunya, facilita gestions, assessoraments, tot el que correspongui als serveis de 

telecomunicacions, societat del coneixement, telefonia i demés .  

Ja al 2013 ens vàrem adherir a aquest conveni de col·laboració que havia iniciat 

LOCALRET i Diputació de Barcelona per procedir a aquesta licitació de tot el que és el 

servei de telefonia fixa, telefonia mòbil i serveis de dades. 

En aquests moments des de LOCALRET ens proposen la renovació de la pròrroga 

d’aquest contracte.Com hem evidenciat i així es manté, una millora econòmica en el 

servei ( realment s’ha aconseguit un estalvi econòmic important en la contractació 

d‘aquests serveis ) volem continuar adherits i donar suport a aquesta pròrroga que 

sol·licita el consorci LOCALRET  i continuar en aquest tràmit.  

 

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

 Res a dir, estem d’acord. 

 

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

 Votarem a favor. 

 

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

 Votaré a favor. 

 

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

Nosaltres votarem a favor. Ens  hagués agradat, potser, tenir una operadora catalana 

com és PARLEM. 

 

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

 Votem a favor. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

La Sra. Marrodán em diu que PARLEM, no es va presentar al concurs, que no hi eren 

quan es va fer el concurs. Suposo que quan s’hagi de renovar ja estaran al cas, 

m’imagino.  
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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. 

 

 

8. Acord de modificació de l’ordenança fiscal núm. T01, relativa a les taxes per ocupació 

del subsòl, el sòl, i la volada de la via pública 

 

El text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 

modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

 

En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament 

a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix 

que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el 

règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

 

Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 

redacció dels preceptes afectats. 

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi 

de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 

tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa 

fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb la ciutadania. 

 

Així mateix, la disposició addicional quarta, apartat 3, de la nova llei general tributària, i 

l’article 12 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, possibiliten que les entitats 

locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i 

funcionament propi de cada entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i 

mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una ordenança general, redactada 

a l’emparament de l’article 106.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local. 
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En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 

obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 

 

Vist l’informe tecnicoeconòmic a què es refereix l’article 25 del text refós de la llei reguladora 

de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada 

de l’utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits 

que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 

 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 

administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 

estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 

conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 

 

Vista la provisió d’Alcaldia-Presidència ordenant incoar l’expedient per a la derogació de la 

tarifa 8. 

 

Vistos els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 

Acords 

 

Primer . Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de 

l’ordenança fiscal núm. T01 de les taxes per ocupació de subsòl, el sòl i la volada de la via 

pública. El text de l’ordenança consta en l’expedient i en concret el text modificat és el següent:  

 

“S’anul·la la següent tarifa: 

 

Tarifa 8. Ocupació o aprofitament del domini públic local efectuat per l’empresa 

transportista d’energia elèctrica 

 

Base imposable  i quota tributària 

 

Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini 

públic municipal per part de l’empresa transportista d’energia elèctrica, s’aplicaran les 

fórmules següents de càlcul: 
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a) Base imposable 

 

La base imposable, deduïda de l’estimació de la utilització privativa o aprofitament especial del 

domini públic per l’activitat de transport d’energia elèctrica, es calcula: 

 

BI = IMN/ km * KLM 

 

Essent: 

 

IMN/km = Ingressos mitjos obtinguts per REE per kilòmetre de línia d’alta i mitja tensió. El seu 

import per a 2011 és de 36.320 euros. 

 

KLM = nombre de quilòmetres, amb dos decimals, de línies d’alta i mitja tensió aptes per al 

transport d’energia elèctrica que ocupen el domini públic municipal. 

 

b) Quota tributària 

 

La quota tributària es determina aplicant el 3% a la base imposable. 

Art. 11. Notificacions de les taxes 

 

1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la 

primera liquidació, o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà personalment al 

sol·licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius 

es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró. 

 

2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de 

la província de Barcelona.” 

 

Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis i edictes de l’Ajuntament l’acord provisional, 

així com el text complet de l’ordenança fiscal número T01, durant el termini de trenta dies 

hàbils comptats des del dia següent al de l’última de les publicacions de l’anunci d’exposició en 

el Butlletí Oficial de la Província i en el diari Ara. 
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Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o 

resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 

l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.  

 

Tercer. Considerar aprovada definitivament aquesta ordenança en el supòsit que en el termini 

esmentat en el punt anterior no es presentin reclamacions, sense necessitat de nou acord plenari. 

 

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

 

INTERVENCIONS  

La Sra. alcaldessa atorga la paraula al Sr. Joan Esteban. 

 

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidors de serveis urbans i via pública: 

Bona nit a tothom. Amb aquest punt el que fem, bàsicament, és donar compliment a la 

sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya arrel de contenciós 

administratiu interposat per REDESA (Red Elèctrica d’Espanya, S.A) . 

Aquesta sentencia anul·la la taxa per aprofitament especial del domini públic local 

efectuat per les empreses transportistes d’energia elèctrica i més concretament el que fa 

és anular la tarifa 8 a l’article 6.1 que regula la taxa per ocupació de subsòl, sòl i la 

volada de la via pública. 

 

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

 Res a dir estem d’acord. 

 

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

 Estem d’acord. 

 

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

 Votaré a favor.  

 

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

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

Nosaltres ens abstenim. Entenem les raons de l’equip de govern per fer aquesta 

derogació. La nostra abstenció és un acte de protesta davant el poder especulatiu de les 

empreses d’energia elèctrica.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Ens agradaria poder-nos abstenir també a nosaltres amb aquest argument. Ens pertoca 

com a equip de govern portar-ho a ple i per tant votar a favor, però compartim 

perfectament aquest reflexió de què no hi ha dret que aquestes empreses no hagin de 

pagar aquesta taxa. Per voluntat també compartiríem aquesta abstenció. Agraïm les 

seves paraules d’entesa del que pertoca fer.  

 

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

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

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

 

 

9. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit, modalitat crèdit extraordinari, 

relatiu al foment de l’intercanvi de corals i afavorir la internacionalització del Corpus de 

la Garriga que enguany celebra el seu 200 aniversari. 

 

ANTECEDENTS 

 

Primer. L’Àrea de cultura de data 12 d’abril de 2016 ha presentat una proposta de modificacions 

de crèdits indicant el detall de les aplicacions i imports que s’han de modificar i ha justificat 

l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent. 

 

Segon. Pel decret d’Alcaldia-Presidència de data 12 d’abril de 2016, s’inicia l’expedient per a 

l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari finançat amb baixes per 

anul· lació d’aplicacions de despeses de l’exercici corrent. 

 

Tercer. La Secretaria i la Intervenció han emès informes favorables. 

 

FONAMENTS DE DRET 
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Primer. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals (TRLRHL), als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 

 

Segon. Segons la normativa de referència, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui 

demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui 

insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de 

crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 

 

El finançament1 es pot fer a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 

ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul· lacions o 

baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les 

dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 

 

Tercer. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 

del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de 

l’Ajuntament per majoria simple. 

 

Quart. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) 

en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que 

afectin a les despeses i ingressos de les administracions públiques i resta d’entitats que formen 

el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària. 

 

Cinquè. La Junta de Portaveus, en reunió tinguda el ... d’abril de 2016, va examinar i debatre 

l’expedient administratiu, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 

 

ACORD: 

 

Primer . Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari per import de 4.000,00 euros que cal 

finançar baixa per anul·lació, d’acord amb el següent detall: 

                                                      
1 Excepcionalment, també amb operacions de crèdit subjectes a les limitacions que s’estableixen a l’article 177.5 del 
TRLRHL. 
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Despeses que cal finançar: 

Crèdits extraordinaris (um: euros) 

 

Projecte de 

despesa 

Aplicació 

pressupostària 
Descripció 

Crèdits 

inicials 

 203 33000 48017 

CUT. Coral Aliança. 200 anys 

Corpus 4.000,00 

Total crèdits extraordinaris 4.000,00 

 

Finançament que es proposa: 

Baixes de crèdits (um: euros) 

 

Projecte de 

despesa 
Aplicació Descripció 

Import a 

minorar 

  203 33300 48017 

CUT. Teatre municipal. 

Programació actes 4.000,00 

Total baixes de crèdits 4.000,00 

 

Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 

mitjançant edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Si no es 

presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un 

mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 

 

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

 

INTERVENCIONS  

La Sra. alcaldessa atorga la paraula al Sr. Jordi Calatrava. 

 

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

Bona nit a tothom. Aquesta és una modificació de crèdit que s’ha posat en marxa per 

donar resposta a una demanda de l’àrea de cultura. Com bé diu l’enunciat el seu objectiu 
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és continuar fomentant la festa del Corpus i la seva internacionalització i es finança amb 

una partida de programació d’actes del teatre que equipara aquesta demanda de l’àrea 

cultural.  

 

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

 Votarem 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: 

Segur que ho heu explicat en algun fòrum o en alguna junta en la que no hi era i per 

això m’agradaria que el Sr. Benzekry m’expliqui l’intercanvi de corals i la 

internacionalització del Corpus en què consisteix perquè no n’estic assabentat. 

Votaré 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 per coherència amb el nostre vot als pressupostos del 2016, ens abstenim.  

 

La Sra. alcaldessa atorga la paraula al Sr. Albert Benzekry.  

 

Intervé el Sr. Albert Benzekry, regidor de cultura: 

En els darrers anys durant la festa de Corpus la Societat Coral l’Aliança ve realitzant 

uns intercanvis amb diferents corals. Aquest any ve una de Bordeus que s’allotjarà 

durant tres dies al Termes la Garriga, això inicialment no formava part del pressupost de 

Corpus. Al ser un intercanvi volem ser tan generosos com la coral francesa i ajudar a 

sufragar part de les despeses importants que suposa l’estada d’una quarantena llarga de 

persones a la Garriga i els cost que això suposa per la coral. Aquesta és l’explicació.  

 

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

 Gràcies. 
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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. 

 

 

10. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia-Presidència  relativa a l'aprovació de la 

liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2015 

 

L'Alcaldessa-Presidenta dona compte de la següent Resolució: 

 

“ La Garriga, 19 d’abril de 2016 

 

Identificació de l’assumpte 

 

Aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de la Garriga corresponent a 

l’exercici de 2015. 

 

Antecedents 

 

Primer. En data 1 d’abril de 2016, L’Alcaldia-Presidència va sol·licitar a informe a la 

secretaria i a la intervenció de la corporació. 

 

Segon. En data 1 d’abril de 2016, la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la 

liquidació del pressupost del 2015. 

 

Tercer.  En data 19 d’abril de 2016, la Intervenció va emetre informe sobre el compliments dels 

resultats obtinguts a la liquidació. 

 

Quart. En data 19 d’abril de 2016, la Intervenció va emetre informe sobre el càlcul dels 

objectius del compliment del principi d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del 

límit del deute de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015. 

 

Cinquè. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 s’obté, a 31 de desembre de 
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2015, el resultat següent: 

 

a) Pressupost de despeses:  

 

Exercici en curs: Unitat monetària € 

Pressupost inicial de despeses 15.507.543,39 

Modificacions de despeses 2.790.768,48 

Pressupost definitiu de despeses 18.298.311,87 

Despeses autoritzades 15.918.391,89 

Despeses compromeses 15.681.959,42 

Obligacions reconegudes 14.572.112,53 

Despeses ordenades 13.729.949,22 

Pagaments realitzats 13.729.412,59 

Obligacions pendents de pagament 842.699,94 

  

Exercicis tancats:  

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici 991.814,79 

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions 0,00 

Pagaments realitzats 991.287,04 

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici 527,75 

  

Creditors pendents de pagament: 843.227,69 

 

b) Pressupost d’ingressos: 

 

Exercici en curs: Unitat monetària € 

Pressupost inicial d’ingressos 15.507.543,39 

Modificacions d’ingressos 2.790.768,48 

Pressupost definitiu d’ingressos 18.298.311,87 

Drets reconeguts nets 15.713.887.89 

Drets anul·lats 373.278,39 

Devolució d’ingressos 367.872,77 

Recaptació neta 14.153.186,31 

Drets pendents de cobrament 1.560.701,58 

  

Exercicis tancats:  

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici 4.669.422,15 

Modificacions saldo inicial 0,00 

Drets anul·lats 277,65 

Drets cancel·lats 297.713,55 

Recaptació 1.453.030,80 

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici 2.918.400,15 

  



 

p.o. 27/04/2016 
 

63

Deutors pendents de cobrament: 4.479.101,73 

 

c) Resultat pressupostari de l’exercici: 

 

Conceptes   DRN (€) ORN (€) Ajustaments (€) Resultat (€)  

01. Operacions corrents 15.530.529,17 12.441.635,39   3.088.893,78  

02. Operacions de capital 183.358,72 1.119.999,40   -936.640,68  

03. Total operacions no financeres (1+2) 15.713.887,89 13.561.634,79   2.152.253,10  

04. Actius financers 0,00 0,00   0,00  

05. Passius financers 0,00 1.010.477,74   -1.010.477,74  

06. Resultat pressupostari de l'exercici (DRN-ORN) 15.713.887,89 14.572.112,53  1.141.775,36 

07. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria      660.015,25   

08. Desviacions de finançament negatives de l'exercici     636.165,35   

09. Desviacions de finançament positives de l'exercici     115.431,81   

10. Total ajustaments (7+8-9)     1.180.748,79   

11. Resultat pressupostari ajustat (6+10)       2.322.524,15 

 

d) Romanent de tresoreria: 

  

Romanent de tresoreria € 

1. Fons líquids 3.274.177,54 

2. Drets pendents de cobrament 4.503.848,75 

    + del pressupost corrent 1.560.701,58 

    + de pressupostos tancats 2.918.400,15 

    + d’operacions no pressupostàries 24.747,02 

3. Obligacions pendents de pagament 1.793.522,68 

    + del pressupost corrent 842.699,94 

    + del pressupost tancat 527.75 

    + d’operacions no pressupostàries 950.294,99 

4. Partides pendents d’aplicació  

    - cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 40.074,55 

    + pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 

I. Romanents de tresoreria total (1+2-3+4) 5.944.429,06 

II. Saldos de dubtós cobrament 1.591.713,24 

III. Excés de finançament afectat 681.863,05 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 3.670.852,77 

 

Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413), són de 222.180,14 euros. i els 

creditors per devolucions d'ingressos (compte 408) són de 0,00 euros . Per la qual cosa el 

romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 3.448.672,63 euros [càlcul 

RTDG-(413)-(408)] 
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e) Romanents de crèdit: 

 

El total de romanents de crèdit ascendeix a 3.726.199,34 euros. Estan formats pels romanents 

d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria figuren com a ajustos 

en l'estat del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de finançament afectat: 

  

Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran, si existeixen recursos suficients, una 

vegada acordada la distribució del superàvit. 

 

Sisè. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del 

pressupost. 

 

L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició 

d'equilibri o superàvit pressupostari. 

 

El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost2 s'obté, 

per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, 

prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional 

i la pressupostària. 

 

L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 1.165.268,29 euros, d'acord 

amb el següent detall: 

 

(A) Ingressos dels capítols 1 a 7   15.713.888,00 € 

(B) Despeses dels capítols 1 a 7   13.561.635,00 € 

(C) Ajustaments SEC 95       -1.132.991,00 €  

(D) Ajustament consolidació operacions entre el grup 146.006,00 € 

(E) Capacitat de finançament (A) –(B) + (C) + (D) 1.165.268,00 € 

Variació relativa sobre ingressos no financers (D) / (A) 7,42 % 

 

La capacitat de finançament a nivell de grup és d’1.174.847,68 euros. 

 

                                                      
2Per als ens no sotmesos a règim pressupostari es considera desequilibri quan, d'acord amb els criteris del pla de 
comptabilitat que els sigui aplicable, dels seus estats previsionals es dedueixi que incorren en pèrdues el sanejament 
requereixi la dotació de recursos no previstos en l'escenari de estabilitat de l'entitat de les de l'apartat anterior a la que li 
toqui aportar, i han de ser objecte d'un informe individualitzat. 
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Setè. Compliment de la regla de la despesa 

 

A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la regla de la despesa, caldrà 

comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2014 amb aquell que es desprèn de la liquidació 

de 2015. 

 

La despesa computable de l’exercici 2015 serà la no financera, exclosos els interessos del deute, la part 

de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’administracions públiques i transferències 

vinculades als sistemes de finançament de les corporacions Locals i +/- els ajustaments que estableix la 

tercera edició de la “guia per la determinació de la regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 

orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les corporacions locals”, de la 

IGAE. 

 

Aquest resultat el compararem amb l’obtingut en la liquidació del 2014 a la qual aplicarem la taxa de 

referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2014 al 2015 és del 

1,3% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent ( i anàlogament les 

disminucions de recaptació avalades per canvis normatius) 

 

En el quadres següents es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del pressupost 

2015 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat local compleix la regla de 

la despesa amb un marge de 56.186,00 euros. 

 

Límit a la base de la despesa 

Base exercici anterior 2014  12.295.539,38 € 

Taxa límit aprovada pel Ministeri 1,30% 

Valoració de canvis normatius sobre recaptació 0,00 € 

Valor màxim base de l’exercici 12.455.38,39 € 

 

Aplicacions no financeres, llevat interessos 

Despeses consolidades dels capítols 1 a 7, llevat d’interessos 13.549.105,24 € 

Ajustaments SEC95 288.140,14 € 

Aplicacions no financers consolidades, llevat interessos 13.837.245,38 € 

 

Despesa finançada amb subvencions 

Ingressos capítols 4 i 7 procedents d’administracions públiques 1.292.044,35 € 

Desviacions 0,00 € 

Despeses finançada amb subvencions 1.292.044,35 € 

 

Base de la despesa 

Ajustament consolidació operacions entre el grup -146.005,77 € 
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Base de al despesa exercici actual 12.399.195,26 € 

Marge a la regla de al despesa 56.186,13 € 

Taxa implícita d’increment 0,84% 

 

Nota 1: Al total de la despesa computable s'haurien de treure les despeses finançades amb 

Romanent de Tresoreria però només en la part del romanent incorporada al 2014 que  finança 

al superàvit d'acord amb la nova redacció de l’art. 32 de la LOEPSF 2/2012, de 27 d’abril, 

d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat Financera, i regles especials establertes a la 

disposició addicional sexta de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute 

comercial en el sector públic. 

Nota 2: Aquesta taxa per l'exercici 2015 serà de l'1,3.  

 

La regla de despesa a nivell de grup és de 41.897,51 euros 

 

Vuitè. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 

 

a) Deute públic 

 

L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al 

subsector de l’administració local. 

 

No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest 

percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats 

locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats. 

 

El volum de deute viu a 31/12/2015, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents 

ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent: 

 

      Deute a   Moviments 2015   Deute a 

       31/12/2014 Augments Disminucions Ajustaments  31/12/2015 

Deute Viu               

Arrendaments financers   0 €  0 €  0 €  0 € 0 €  

Contractes APP     0 €  0 €  0 €  0 € 0 €  

Proveïdors a llarg termini   0 €  0 €  0 €  0 € 0 €  

Altres operacions a llarg termini   3.721.697,65 €  0 €  0 €  0 € 2.711.220,34 €  
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Bestretes subvencions rebudes   0 €  0 €  0 €  0 € 0 €  

Valor actual de derivats financers   0 €  0 €  0 €  0 € 0 €  

Interessos meritats i no vençuts   0 €  0 €  0 €  0 € 0 €  

Operacions a curt termini   0 €  0 €  0 €  0 € 0 €  

Factoring sense recurs   0 €  0 €  0 €  0 € 0 €  

 S1-Suma    3.721.697,65 €  0 €  1.010.477,31 €  0 € 698 €  

Avals concedits fora del grup           0 €  

 Total            2.711.220,34 €  

 Sobre ingressos corrents          17,46% 

 

L’Estat del deute a nivell de grup és de 2.711.20,34 euros, que representa el 17,46% dels 

ingressos corrents previstos consolidats. 

 

b) Període mitjà de pagament 

 

El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral  al quart trimestre informat al 

MINHAP ha estat de 3,04 dies.  

 

FONAMENTS DE DRET 

 

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 

pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les 

despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments 

ordenats i els realitzats. 

 

2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de 

manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els 

drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 

 

3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 

pressupost, s’hauran de determinar: 

 

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de 

desembre 

El resultat pressupostari de l’exercici 

Els romanents de crèdit 



 

p.o. 27/04/2016 
 

68

El romanent de tresoreria 

 

4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost 

general atendrà el compliment del principi d’estabilitat. 

 

 L’article 21 de la LOEPSF3,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic 

financer durant l'any en curs i el següent. 

 

5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del 

destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de 

manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell 

d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a 

l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute,  tenint en compte la nova 

disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per 

aquesta distribució i destí del superàvit. 

 

6. D’altra banda, l’art. 15.3 de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 

desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 

estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen 

les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals 

formulats  pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat 

d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats 

complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no 

imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute 

viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo 

resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de 

finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i 

l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la 

regla de la despesa i del límit del deute.  

 
                                                      
3  Article que ha estat modificat per la Llei Orgànica  9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 
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7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, 

segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 

Per tot el que antecedeix,  

 

RESOLC: 

 

Primer. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, que en termes consolidats 

figura a la part expositiva . 

 

Segon. Donar compte al Ple en la primera sessió que es dugui a terme, una vegada efectuada la 

seva aprovació. 

 

Tercer. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del 

Govern de la Generalitat a Barcelona i a la Delegació Especial d’Hisenda a Barcelona per al 

seu coneixement, en compliment del que estableix l’article 15.3 de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 

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

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

financera. 

 

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

davant meu el Secretari, que en dono fe.” 

 

INTERVENCIONS  

La Sra. alcaldessa atorga la paraula al Sr. Jordi Calatrava. 

 

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

Bona nit de nou. Ara donem compte de la liquidació del pressupost que com sabeu un 

cop acabat l’any i passats uns mesos, dins d’aquest trimestre s’informa al ple. Un cop el 

pressupost està tancat i liquidat donem compte de les principals xifres del tancament. 

Aquesta any també, al igual que l’any anterior, tancarem el pressupost amb uns 

indicadors i uns ratis molt positius des del punt de vista econòmic. 

Acabem amb un resultat pressupostari positiu, d’aproximadament 2,3 milions d’euros. 

Continuem amb un romanent de tresoreria molt positiu, per a despeses generals, que 
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està al voltant dels 3,6 milions d’euros. Tenir  aquest romanent de tresoreria positiu 

implica que de cara a aquest any 2016 part d’aquest romanent el podrem incorporar al 

pressupost. Tot i que encara no tenim la xifra determinada, serà una incorporació 

interessant per inversions sostenibles i també  per despeses generals. 

L’estalvi net el tanquem, també en positiu, en 2,4   gairebé 2,5 milions d’euros . 

Recordem que l’estalvi net  és la diferencia de l’estalvi brut (vol dir la liquidació 

d’ingressos i despeses i l’anualitat dels préstecs) i això significa que l’ajuntament amb 

els seus ingressos, menys  les despeses corrents és capaç de pagar els seus préstecs i 

encara li sobra aquesta xifra que he comentat abans, al voltant dels 2.5 milions d’euros.  

La qual cosa no deixa de ser un punt molt positiu. Aquest estalvi net sobre els ingressos 

liquidats representa un 15,89%. 

La ratio d’endeutament (que s’ha anat disminuint al llarg d’aquests anys), l’acabem 

aquest any amb el 17,47% que també és un aspecte molt positiu perquè la ratio 

d’endeutament, que és el resultat de dividir el capital pendent viu, és a  dir el deute que 

tenim a dia d’avui, amb els ingressos liquidats, és bastant baixa. És una ratio baixa que 

està molt lluny dels límits legals que tenim com a ajuntament. 

L’última dada que us destacaria és la ratio de la capacitat de retorn, que també és una 

ratio important que ens mesura la capacitat que tenim de tornar el nostre deute ( similar 

al tema de l’estalvi net) que és d’uns 114,28% , i que no deixa de ser també bastant 

positiu. 

 

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

En primer lloc celebrar aquestes dades tant positives. Voldríem aprofitar aquest punt per 

demanar, si és possible que ens pugueu orientar, o dir, quan serà la reunió de la 

Comissió Especial de Comptes per poder-la començar a treballar.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Aproximadament al mes de maig.  

 

Segueix la Sra. Dachs: 

Ho dic perquè com als plens només tenim 5 dies, com  mínim si tenim més temps 

podrem preparar-ho. Gràcies.  

 

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 
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Voldria preguntar per la partida de saldos de dubtós cobrament, perquè això representa 

aproximadament el 10% del pressupost d’aquest ajuntament i per tant com no tinc les 

dades dels exercicis anteriors perquè no hi era, voldria saber si aquests saldos han 

baixat, més o menys, si estan igual, o com estan.  

 

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

Per la nostra part felicitem l’equip de govern per aquest números , si la Generalitat 

complís i ens pagués el deute que ens deu seria “collonut” i llavors us felicitaríem 

doblement, però de moment nomé us felicitarem pel que estem tractant avui. 

 

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

Felicitar al regidor que ho ha explicat molt bé també. Estàvem molt ben acostumats i no 

ho ha fet malament. 

 Molt contents amb el romanent que sembla que és el  leitmotiv  de cada legislatura. 

 

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

 Ens donem per assabentats. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Tenim un termini per convocar la comissió especial de comptes i si no m’equivoco, Sr. 

interventor, abans del mes de juny s’ha d’haver convocat, per tant m’imagino que sobre 

el mes de maig és quan se’ns convocarà prèviament amb dies d’antelació. 

A aquests resultats pressupostaris ja s’han restat els saldos de dubtós cobrament ,s’ha 

tingut en compte quins són aquests saldos. Aquí es van acumulant saldos d’anys 

anteriors, no estem parlant només de l’exercici 2015 sinó que estem parlant del sumatori 

de tots els anys i  si no ho tinc mal entès  el saldo és d’1.591.000 € tenint en compte que 

ens remuntem a anualitats de l’any 2005 i fins el 2015.  

El que ara en aquests moments no tinc desglossat és la diferencia entre aquest exercici i 

l’anterior, per tant no li puc dir. 

 

Intervé el Sr. Pere Espaulella, interventor accidental de la corporació: 

La dada de dubtós cobrament consignada l’any 2014 era d’1.342.000 € aproximadament 

i la d’aquest any 1.591.000 €. La progressió històrica des de l’any 2001 fins l’any 2015 

ha estat sempre en ascendent.  
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Intervé la Sra. alcaldessa: 

Però el que no sabem és quanta morositat es va generar a l’any 2014 o al 2015,aquesta 

diferencia concreta, aquesta magnitud. No sabem si del 2013 al 2014 la resta van ser 

200.000 o 500.000€, aquesta diferencia la treballarem i li donarem al Sr. Guillén 

aquesta mateixa setmana o la setmana vinent.  

Caldria fer una reflexió, aquest punt és per donar compte, no votem, però en aquest 

sentit dir que tenim una normativa a nivell estatal (i crec que això ho compartirem tots) 

que a qui castiga és a les administracions locals. Som les úniques administracions que  

se’ns obliga a tenir sempre superàvit o en tot cas a generar dèficit zero. Som l’única 

administració a la que no se’ns permet generar dèficit. No estic dient que les 

administracions haguem de generar dèficit,  però que en tot cas aquest dèficit que es 

genera s’hauria de repartir entre totes les administracions i no castigar només a 

l’administració local. 

És important recalcar  que l’administració local és la que ha fet els deures i és la primera 

administració que ha començat a generar, no només a la Garriga sinó també en altres 

municipis, aquest superàvit que ha començat a canviar les maneres de treballar. A partir 

d’aquí se’ns segueix castigant i sobretot  a aquells ajuntaments que fem els deures i que 

estem en uns ratis i amb uns número positius.  

Això ho dic perquè el romanent de tresoreria que tu el pots utilitzar per tal de poder fer 

inversió sostenible a l’any següent, per tal d’incrementar alguna despesa corrent, en 

funció de la magnitud en què tu incrementis a l’exercici següent trenques la regla de la 

despesa. Ho dic bé senyor interventor?. Una regla que des de diferents administracions i 

des de diferents entitats municipalistes s’està demanat al govern de l’Estat que derogui 

perquè és injusta. És injust que si tu generes estalvi no puguis reinvertir al teu municipi, 

per millorar-lo, perquè això et castiga i et penalitza econòmicament ja que representa 

que trenques la regla de la despesa. Això t’obliga a fer un pla econòmic i financer per 

l’exercici següent que vol dir encara més control i tutelatge per part de l’administració 

de l’Estat i entre altres coses per fer segons quines despeses has de demanar permís.  

Per tant aprofitaria per reivindicar en nom dels municipis aquesta regla injusta que 

precisament els municipis que fem els deures, que generem estalvi que es podria 

reinvertir en al seva totalitat al municipi, se’ns prohibeix per aquesta normativa absurda 

que és la regla de la despesa. Crec que és important fer aquesta reflexió. No sé si algú 

vol fer alguna aportació en aquest sentit o compartir aquestes paraules de denúncia 
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contra aquestes lleis que l’Estat  central dicta, en aquest cas, contra els municipis.  

 

El Ple de l’Ajuntament resta assabentat. 

 

 

11. Informes de l’alcaldia  

No hi ha assumptes per informar al ple.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Abans de debatre les mocions i aprofitant que tenim aquí al coordinador del llibre, el Sr. 

Josep Mas, dir-los que saben que els hem donat en nom de l’ajuntament un exemplar de 

“Querol, un món petit” que és el llibre  que es va presentar ara fa tot just una setmana 

“Retrat d’ara i d’abans dels primer barri dels afores de la Garriga” . 

És un llibre que val molt la pena. Des de l’ajuntament vàrem considerar important fer-hi 

una aportació, una participació i ajudar i recolzar l’edició amb la compra de 20 

exemplars i donar-ne un a cada regidor. 

Crec que és un barri interessant, un barri històric de la Garriga i així tots el podrem 

estudiar i ser-ne coneixedors. 

Agrair al coordinador del llibre que avui està entre nosaltres al ple, l’esforç de 

documentar i deixar per escrit la història del nostre municipi, perquè això de ben segur 

d’aquí uns anys serà una eina molt important.  

Gràcies i espero que sigui del seu agrat. 

 

 

12. Mocions  

 

Moció de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) en suport a la iniciativa legislativa 

popular per una llei del sistema educatiu de Catalunya 

 

Atès que l’Assemblea Groga, que agrupa mares i pares, alumnat i professorat, ha impulsat una 

Iniciativa Legislativa Popular, per tal que el Parlament de Catalunya aprovi una Llei del Sistema 

Educatiu de Catalunya, sota els principis de democràcia, laïcitat, gratuïtat, coeducació, inclusió, 

no-discriminació i de qualitat. 
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Atès que aquesta ILP ve motivada perquè tant l’actual Llei d’Educació de Catalunya (LEC) com 

la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) no garanteixen amb 

totalitat el dret a l’educació pública des de la llar d’infants fins a la universitat. 

 

Atès que la LEC i el seu desplegament ha propiciat una desigualtat entre els centres de titularitat 

pública i els de titularitat privada i concertada. 

Atès que l’educació pública ha de treballar per a recollir l’ideal pedagògic d’escola catalana i 

per a totes les persones, exercint el dret de democràcia real en la presa de decisions. Amb això, 

s’ha de recuperar una gestió democràtica real dels centres, de manera que s’instauri una 

autonomia de centres real, sense direccions imposades des de fora i amb projectes discutits a 

l'escola; una avaluació que permeti millorar als centres i als estudiants; donar estabilitat i 

seguretat a les plantilles i assegurar una participació vinculant dels Consells Escolars com a 

òrgan de trobada de famílies i professorat per la presa de decisions. 

Atès que cada vegada més es propicia un model d’educació encarat a la privatització de la gestió 

dels centres públics amb la incorporació de convenis amb empreses externes sobretot quan 

parlem d’àmbits com l’emprenedoria i d’innovació. 

 

Atès que cal que s’entengui la diversitat lluny d’un món heteronormatiu de manera que es tingui 

en compte la diversitat, no només des de la procedència o l’origen biològic, sinó que s’hi 

incloguin el gènere i les identitats sexuals. 

 

Atès que la presència d’homes i dones ha de ser equitativa en òrgans de coordinació i de decisió 

igual que en l’educació infantil, primària i secundària hi ha d’haver presència masculina, a hores 

d’ara mínima. 

 

Atès que en els últims anys els Consells Escolars dels centres han perdut importància com a 

òrgan representatiu i de debat entre els diferents sectors de la comunitat educativa: família, 

professorat, alumnat, etc. La ratificació per part dels Consells Escolars és essencial després 

d’unes eleccions dels òrgans de govern i direcció dels centres educatius.   

 

Atès que la dotació de recursos és insuficient per a què sigui possible la potenciació de plans 

d’entorn potents i d’altres actuacions. Així podríem pluralitzar els agents que intervenen en 

l’educació de les noves generacions tot incloent altres persones no necessàriament docents i 

remunerades. 
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Atès que en cap cas s’han d’acceptar aportacions d’empreses privades en cap etapa de 

l’educació des de l’escola bressol fins a la universitat. Per tant s’han de buscar estratègies a 

nivell públic per finançar projectes pedagògics i d’innovació a primària i secundària, projectes 

d’investigació a les universitats i proposar un sistema de beques-salari per garantir l’accés a 

ensenyaments post obligatoris. 

 

Atès que s’han d’establir unes mesures adequades de conciliació de temps laboral i familiar, tant 

per a dones com per a homes del personal docent i d’altres persones que treballen en els centres 

educatius. 

 

Atès que les condicions de feina del professorat han de ser dignes sent la jornada de treball a 

temps complet o a mitja jornada i podent renunciar a una dedicació inferior al 50%. 

 

Atès que els processos per tal de formar part de la funció pública en l’àmbit educatiu han de ser 

transparents i objectius. 

 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de la Garriga 

proposa al Ple l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Instar al Parlament de Catalunya que permetin en el Ple del Parlament el debat de la 

ILP d'educació sense una esmena a la totalitat per cap partit polític. Entenem que una iniciativa 

legislativa popular, malgrat les divergències que hi pugui haver entre els grups parlamentaris no 

es pot vetar i prohibir al Ple del Parlament el debat d'aquesta proposta de llei. 

 

Segon.- Fer arribar aquest acord a l’Assemblea Groga, promotora d’aquesta Iniciativa 

Legislativa Popular i a la Presidenta del Parlament de Catalunya. 

 

INTERVENCIONS  

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

Bona tarda i bona hora a tothom. Llegiré tota la moció donat que tampoc és massa 

llarga. 
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El Sr. Prims llegeix la moció. 

 

Segueix el Sr.Prims: 

Per contextualitzar una mica més i abans que cada grup faci les consideracions 

oportunes sobre la moció que presentem i més enllà de la consideracions que hi pugui 

haver entorn de la part argumental  de la moció, sobre la qual imagino que hi ha 

divergències, voldria remarcar bàsicament aquests dos acords que s’hi proposen.  

Ja s’imaginen tots vostès després d’haver fet la lectura de la moció, que el vot favorable 

de la moció no pressuposa en cap cas estar d’acord amb tot el que s’expressa 

prèviament. Segurament algú pot pensar i perquè hi és tot això? . Entendreu que la 

resposta és senzilla, qui té més  interès en què tiri endavant una iniciativa normalment 

és qui la promou i qui s’identifica més amb el caràcter d’aquesta iniciativa. Per això 

insisteixo que després d’introduir per què considerem necessària aquesta ILP, demostrar 

i compartir els neguits dels seus promotors, expressar que creiem que és una eina per 

defensar el model públic de Catalunya, (el qual des del nostre punt de vista encara no 

està garantit en tots els seus diversos àmbits), l’única cosa que es demana en aquesta 

moció és que es garanteixi la seva discussió integra en cambra parlamentària. És 

senzillament reconèixer i permetre un dels esforços populars més importants a l’àmbit 

de l’educació en aquests darrers anys, amb 95.000 signatures recollides, el doble de les 

necessàries, per  cert, 160 entitats de la societat civil avalant-la, això ha permès que 

arribi a la cambra legislativa on s’ha de poder fer el debat pertinent i complert  sobre el 

model educatiu català. Un debat pertinent  justament pel moment polític en què ens 

trobem en el qual pretenem dissenyar el nostre futur de llibertat a partir d’un procés 

constituent participat popularment. Ho deixo a la consideració de vostès.  

 

Intervé la Sra. Meritxell Budó, en representació del grup municipal de CiU: 

Per part del nostre grup breument dir que entenc que la part important d’una moció són 

els acords, però òbviament els atesos ens estan plantejant un escenari a l’hora de 

plantejar aquests acords, per tant per part de la nostra formació política no podem 

compartir moltes de les afirmacions que es fan en aquesta part expositiva . M’imagino 

que vostè ha fet aquesta reflexió justament per això, perquè s’entén que són reflexions 

que no compartim en cap cas,  més enllà de privatitzacions (que no estaríem parlant ni 

d’això  ni defensant un model de privatització), senzillament no ens sentim representats 
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amb el model expositiu d’aquesta moció.  

Un segon argumentari de per què no podem donar recolzament a aquesta moció, és pel 

moment polític que estem vivint. Nosaltres considerem que estem en un moment en què 

al Parlament de Catalunya s’està tramitant el procés de desconnexió amb l’Estat 

espanyol i òbviament sabem que això hauria (en l’ideal d’aquí a divuit mesos) d’acabar 

amb un referèndum en què la població de Catalunya decidís sobre el futur, lliurement. A 

partir d’aquí es prendran les decisions que majoritàriament la ciutadania manifesti a 

través de les urnes: És a dir aprofitem per tornar a reivindicar el dret a decidir del poble 

català després d’aquest procés.  

En aquest moment polític que s’està vivint s’estan treballant aquestes lleis de 

desconnexió i cal prioritzar aquest fet i per tant nosaltres donem prioritat i recolzament 

en aquest moment a les lleis de desconnexió que s’estan treballant des del Parlament de 

Catalunya. Som conscients que en un futur Estat català caldrà tenir una llei pròpia 

d’educació, caldrà tenir una llei que surti de la voluntat popular, compartida i treballada 

en el Parlament de Catalunya amb la resta de formacions polítiques. Probablement 

aquesta ILP serà una base per posar-nos a treballar. Però permetin-me que els digui que 

considerem que en aquests moments no sabem si en aquesta legislatura cabrà o no 

cabrà, (repeteixo pel moment polític i per les prioritats que s’estan duent a terme, que 

són unes altres), el debat d’aquesta ILP via parlamentària.  

Som coneixedors des del Parlament d’aquesta ILP, des de les diferents comissions 

polítiques , allà on pertoca debatre el contingut d’aquesta ILP, el que passa és que a 

nosaltres també ens sembla que a nivell dels acords fer una frase tan categòrica com que 

es debati aquesta ILP d'educació sense una esmena a la totalitat per cap partit polític 

ens sembla que coarta la llibertat de les diferents coalicions polítiques. Cadascuna 

lliurement haurà de decidir com afronta, com esmena o deixa d’esmenar aquesta moció. 

Per tant el nostre grup municipal no podrà donar suport a  aquesta moció i hi votarem 

contràriament. 

  

Intervé el Sr. Lluís Marco, en representació del grup municipal d’Acord+ERC-AM: 

Hola, bona nit a tothom. No tant pel que ens ha explicat el Sr. Prims sinó pel que hem 

llegit als atesos de la moció hem de dir que també volem una escola catalana, que sigui 

participativa per tots i per totes, que estigui més pel públic que pel privat, que sigui 

diversa, que sigui per homes i dones lliures, amb consells escolars representatius, etc., 

etc., etc. Però de la mateixa manera també li volem dir que nosaltres, vista l’experiència 
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de les lleis d’educació  que hem tingut en el nostre país i a l’Estat espanyol, voldríem 

una llei que servís per a totes les legislatures que hagin de venir, com a mínim unes 

quantes, i que duri, que no sigui canviada pel proper govern que arribi a Catalunya (o 

que vingui d’Espanya, que tampoc no ens interessa gaire). Això s’aconseguiria en el 

moment en què tinguéssim un marc normatiu que ens representi de debò i que finalment 

ens doni la potestat per fer una llei que ens englobi a tots. 

A Esquerra en aquests moments (i penso que compartim en gran part la reflexió que ens 

ha fet el grup de CiU i a més crec que compartim el treball que  estem realitzant 

conjuntament al Parlament de Catalunya, juntament amb la CUP i JuntsxSi), no estem 

per una nova llei d’educació autonòmica, nosaltres estem per una llei, que li podríem dir 

orgànica, i que emani de la Constitució catalana i dels principis que redactarà la 

Constitució catalana i que ens pugui conduir a aquesta educació que tant desitgem pels 

nostre país. Això no ho farem en un marc autonòmic sinó que ho farem en un marc 

nacional i crec que ens hem d’esperar una miqueta. 

Ara tenim un full de ruta, tenim tres lleis molt importants vindrà la llei de constitució, 

estem treballant per això i probablement després serà el moment de redactar les lleis que 

puguin ordenar el nostre país. Per aquest motiu ens abstindrem i ho farem  també per 

una cosa que és important: pel respecte que tenim al que és una ILP. Per aquest respecte 

ens abstindrem a la moció, però creiem que no és el moment.  

 

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

Caramb amb el tema de la desconnexió!. Quin comodí més xulo i guai us heu buscat a 

Convergència. Us serveix igual per dir que no direu que Felip VI sigui declarat non 

grato com per dir no a la moció que han presentat els companys de la C.U.P . I el que 

ens queda d’aquí a 18, 20, 28 mesos!, (perquè com no se sap quants mesos durarà 

aquesta desconnexió que us porteu entre mans).  

En fi “ a lo que iba”, podem compartir alguna de les crítiques que feu en aquesta moció 

a la LEC a la LOMCE, a com s’ha d’entendre la diversitat, però hi ha altres aspectes 

que poseu a la part expositiva que no podem compartir. Sobretot aquesta fòbia que teniu 

els de la C.U.P al tema de l’empresa  privada. Nosaltres entenem que la formació 

coneguda com dual , en aquest país fa falta que tingui una empenta i que tingui un 

reconeixement com es fa en altres països, perquè és molt important a l’hora d’introduir i 

passar al mercat laboral la gent que estudia. Crec que això s’ha de potenciar i l’empresa 

privada aquí ha de jugar un paper predominant.  
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Tampoc compartim alguna cosa que diu aquesta moció com que el català sigui llengua 

vehicular. Ja saben la nostra postura a favor del trilinguïsme en aquelles comunitats 

autònomes que tenen dues llengües cooficials o el bilingüisme a les comunitats que 

tenen una sola llengua . La introducció de l’anglès en un 20% de proporció com a 

vehicular.  

Clar que compartim que  una ILP es presenti al Parlament, que entri i que es debati. Per 

què no?. Clar que si. A totes. Només per respecte a les signatures recollides, però no és 

aquest el pacte per l’educació que necessitem. El Sr. Marco ha fet esment ara mateix i 

només fa falta recordar que des de que tenim la restauració de la democràcia, si no vaig 

mal comptat, hem tingut 16 lleis d’educació que no han durat més de 6 anys i aquestes 

lleis no ens han resolt el gran problema que té l’educació en aquest país (i quan dic en 

aquest país dic Espanya i si volen Catalunya). Tenim una taxa d’abandonament 

altíssima, de les més altes d’Europa, una taxa de fracàs escolar de les més altes 

d’Europa i això no ho ha solucionat ni la llei del PSOE, ni aquesta llei que tenim del PP, 

ni les lleis aprovades pel parlament de Catalunya com la LEC.  

I què fa falta?. Doncs fa falta un gran pacte per l’educació a una generació vista. Fa falta 

que planifiquem i fem una gran llei d’educació que   el govern de torn, del color que 

sigui, no la tombi només per respecte als meus fills, als fills que tingueu, als que vindran 

en un futur. Per tal que puguin estudiar en un marc normatiu que doni una seguretat i 

que ara mateix no tenim.  

Si ara hem de fer cas a aquesta ILP estarem en les mateixes arribarà el govern de torn 

que no serà del mateix color que aquesta iniciativa popular i la tombarà i no crec que 

això ens faci falta. 

En això estan treballat al Congrés dels Diputats, tot sigui dit. Al Congrés s’ha format 

una comissió en la que estan gairebé tots els partits per signar un gran pacte nacional per 

l’educació . També és veritat que la legislatura s’acabarà d’aquí a 4 dies i s’haurà de 

tornar a començar però jo estic convençut que aquest pacte arribarà, que aquest pacte és 

necessari i que el que fa falta és una amplitud de mires molt més ample i un gran, 

supergran, consens per tenir una llei d’educació com Déu mana.  

Fer càbales de si serà una llei catalana o no... jo em cenyeixo a la realitat. Ni el propi Sr. 

Puigdemont, ni el propi Sr. Mas saben quin període de temps necessitaran!. Crec que 

hem de ser més realistes i fa falta treballar pel present i ja veurem que passarà al futur.  

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP: 
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Què poc ha durat la “socio-ciudadania” que ja ha criticat al PSOE com a culpable .. i 

després ... tremendo no?.  

És a dir hem tirat cap endarrere, perquè si fa 2 o 3 mesos vam dir “nosaltres ja hem 

desconnectar” i ara ja estan en el procés . És a dir ja no hem desconnectar, ara estem en 

el procés de desconnexió... 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Legal. 

 

Segueix el Sr. Valiente: 

 Legal, perdó. Això de legal se m’havia escapat, ho sento.  

Nosaltres quan hem llegit la moció teníem molts dubtes i ens la hem hagut de tornar a 

llegir  bàsicament perquè hi ha aspectes dins els atesos que no compartim. Els acords 

també ens fan dubtar una miqueta. Creiem és una moció en la que nosaltres hem valorat 

més el fons de la moció que no el cos  ni els acords.  

Quan es va aprovar la LEC, que hi havia el tripartit, jo era responsable d’educació de la 

joventut socialista a nivell de Catalunya i vaig oposar-me directament a la LEC com a 

responsable d’educació perquè entenc que anem cap a un model de privatització  de 

l’educació pública i amb això nosaltres no hi combreguem. 

Nosaltres hem volgut emmarcar-nos més en el fons i per tant donarem suport a la 

moció, bàsicament perquè tot i que els atesos no ens agradin y que els acords els 

hauríem redactar d’una forma diferent, creiem que la LEC i la LOMCE són lleis que 

van en contra de l’educació pública i per tant hi votarem a favor de la moció. 

 

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

Deixant de banda els atesos, sobre els que  podríem estar estona parlant o no, votarem a 

favor, pensem que les ILPs són algunes de les poques eines que ens queden als 

ciutadans per forçar a debatre lleis al Parlament i només per aquest fet nosaltres sempre 

votarem a favor d’una ILP. 

Per altra banda ens porta a fer  la reflexió que no sé si val la pena que la fem perquè ens 

la tombaran, com les 20 i escaig que ja ens han tombat els amics del Sr. Guillén allà al 

TC. Però bé, en tot cas votarem a favor. 

 

Intervé la Sra. Carme Pérez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E:  
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Hola. Nosaltres ens abstenim, perquè tot i no tenir inconvenient en què es debati aquesta 

ILP, o qualsevol altra que es pugui presentar  al Parlament, no estem d’acord amb el 

contingut d’aquesta ILP ni  en la manera de promoure-la ni en alguns dels seus aspectes. 

 

Intervé el Sr. Roger Prims: 

Crec que ha estat la Sra. Budó qui ha dit que no sabia si aquesta llei arribaria al 

Parlament o no. El 18 de maig hi entra. 

Em sorprenen algunes coses, com això del comodí que deia el Sr. Guillén, que és 

bastant encertat i que sembla servir  per moltes coses i una manera de poder amagar el 

cap sota l’ala (amb Esquerra també m’ho sembla), en el sentit  d’evitar un debat que pot 

ser incòmode. 

Em fa certa por, no ho dic tant per Esquerra, això d’anar posposant debats sobre models 

que haguem de definir, perquè llavors quan no arribem, ja no es pugui definir res. 

Res més. La fòbia a l’empresa privada no sé d’on la treu Sr. Guillén?. Molts cupaires hi 

treballen, bàsicament. Una altra cosa és definir clarament l’àmbit del que és públic i del 

que és privat. Aquesta seria una qüestió diferent i res més. Agrair els vots favorables 

dels companys del PSC i de Solidaritat i no puc deixar de mostrar la meva estupefacció  

per l’abstenció d’ICV, que també m’ha sorprès força. Res més. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Ràpidament Sr. Guillén que vostè ja ha esgotat el seu temps. 

 

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

Cinc segons. Ja estem controlant-me el temps!. El proper ple em portaré un cronòmetre i 

mesuraré les meves  intervencions i la de la resta dels regidors i ja veurem què passa.  

Únicament perquè consti en acta, Sr. Bernaldo no conec o no em consta, que tingui 

amics al Tribunal Constitucional, al Congrés dels Diputats alguns, però el TC no em 

consta.  

 

El Ple de l’Ajuntament per 4 vots a favor ( 2 C.U.P-PA, 1 PSC-CP i 1 SI-Solidaritat), 5 

abstencions (4 Acord+ERC- AM i 1 ICV-EUiA-E)  i 8 vots en contra (7 CiU i 1 C’s)  dels 17 

membres assistents, essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, desestima la moció. 
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Moció solidària i pel dret a decidir que presenten els grups municipals de la CUP-PA i SI-

Solidaritat de suport als ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional i al dret a decidir 

 

El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret Internacional 

en diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de 

les Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol, que en l’article 1 proclama: «Tots els 

pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu 

estatus polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural». Les 

diverses nacions de l'Estat doncs són dipositàries d'aquest dret ja que es troben constituïdes com 

a pobles i per tant com a subjecte indiscutible de dret. 

 

Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els darrers anys i el 

Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma majoritària, el 

reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la voluntat de donar suport a 

l’exercici del dret a decidir. A més a més, el poble de Catalunya, mitjançant l'aprovació al seu 

Parlament de la resolució 5/X del 23 de gener del 2013 es va reconèixer a si mateix com a 

subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà. 

 

En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament expressada, el 

passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI  sobre l’inici del 

procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 

2015. Per donar suport a aquesta Resolució, el món local de Catalunya (ajuntaments, consells 

comarcals i diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores d’ara, ja ha estat secundada 

per 280 institucions de representació local a través dels seus plens. Una manifestació política, 

una expressió plenament legítima. El món local és sobirà i ha de poder expressar-se amb 

llibertat. 

 

Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament polititzats, 

han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans  i els seus regidors i regidores. A 

més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per investigar l’Associació de Municipis 

per la Independència, l’Associació Catalana de Municipis i l’Assemblea Nacional Catalana. 

L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies per 
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atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores dels nostres 

Ajuntaments s’ha vist  emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central d’Instrucció 2 

de Madrid amb l’excusa de les resolucions aprovades en suport a la Resolució del 9N del 

Parlament de Catalunya. 

 

Així, tal com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De la Mata, 

han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a constitutiu dels delictes 

de sedició o rebel· lió els actes de suport a la Resolució del Parlament per part dels regidors amb 

arguments tan contundents com que la mateixa fiscalia no havia denunciat als parlamentaris 

promotors de la Resolució del 9N, el magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel cas dels 

«titiriteros», no només manté oberts tres procediments concrets contra els Ajuntaments de Vic, 

Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al 9N sinó que, a més, és el responsable d’una 

ordre genèrica als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat per tal que es dirigeixin als 

Ajuntaments del país que han aprovat mocions de suport i li aportin tota mena d’informació.  

 

En relació als antecedents exposats es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  

 

Primer .- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de la Garriga als requeriments enviats per ordre de 

l'Audiència Nacional espanyola a gairebé tres-cents ajuntaments catalans(entre els quals el 

nostre) per haver aprovat una moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya. 

 

Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments, puguin ser 

encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional, recordant el dret fonamental a 

la lliure expressió. 

 

Tercer.- Declarar, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un exercici eminentment 

cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les institucions que emanen de 

la voluntat popular i, molt particularment, des dels ajuntaments entesos com  l’administració 

més propera a la ciutadania.  

 

Quart.- Així mateix, secundar les mobilitzacions que es convoquin per donar suport a les 

persones encausades i als ajuntaments requerits i cridar a tots els veïns i veïnes de la Garriga a 

participar-hi. 
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Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes ACM, FCM i AMI, 

al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la 

Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern d’Aragó, i als governs de 

l’estat espanyol i francès. 

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé el Sr. Roger Prims, en representació del grup municipals de la C.U.P-PA: 

Per contextualitzar diré que la moció va en el sentit de reconèixer el dret fonamental dels 

pobles a l’autodeterminació, dret reconegut internacionalment. Això ha portat un seguit de 

pronunciaments a nivell català a favor de reconèixer aquest dret, la darrera vegada va ser 

el 9 de novembre de l’any passat, a partir d’aquí hi ha hagut des de l’Estat espanyol una 

judicialització d’aquests acords presos a nivell parlamentari. Això s’ha traslladat el món 

local on, com saben, (aquí mateix ha succeït) es va aprovar una moció de suport a la 

resolució del 9N al Parlament i això ha desembocat en una nova situació de persecució de 

càrrecs electes i d’institucions democràtiques en aquest país. En relació a tot això 

proposem els següents acords. 

 

El Sr. Roger Prims llegeix els acords de la moció. 

 

Segueix el Sr. Prims: 

Ens situem un altre cop davant d’una resposta espasmòdica de l’Estat espanyol davant de 

la política,  judicialització i repressió. 

Bàsicament és discutir i posar sobre la taula la necessitat   (i com dèiem ahir a l’assemblea 

oberta que vàrem celebrar a Can Raspall), de teixir solidaritat entre les persones que es 

veuen afectades per tota aquesta situació i començar a configurar una mena de resposta 

comuna i a fer un front comú davant d’aquesta parcel·la, diguem repressiva, d’entre les 

moltes que  ens va disposant l’Estat espanyol. 

Ho deia el Sr. Bernaldo avui n’hi ha hagut una altra, de sentencia del constitucional, van a 

sentència per dia, diguem que hi ha diferents fronts oberts i per tant quan més força es faci 

millor es podran resistir aquests embats antidemocràtics. Res més ho  deixo a la seva 

consideració.  

 

Intervé la Sra. Meritxell Budó en representació del grup municipal de CiU: 
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Des de la nostra formació política donarem recolzament a aquesta moció alhora que 

agraïm que es presenti perquè  en el cas de l’equip de govern, (però també de la resta de 

regidors i regidores que formen part d’aquest plenari, que donen recolzament i que estan 

per tirar endavant aquest procés tant important que està duent a terme el nostre país), ens 

trobem que és interessant que es manifesti públicament i que es demani a la ciutadania 

aquest recolzament. 

Breument dir que ens estem acostumant a que es judicialitzi la política, no només actes 

administratius són susceptibles de recursos, d’interposicions, de sentències, de denúncies 

de l’Audiència Nacional, com és el que per llei pertocaria, sinó que ara ens trobem que 

davant del pensament polític tenim sentències, denúncies, requeriments de les audiències 

nacionals etc.  

Estan intentant segrestar  el lliure pensament i nosaltres creiem que això no es pot tolerar 

de cap manera perquè segrestar el pensament polític és el darrer que li pot passar a una 

democràcia. Es pot estar o no d’acord amb els pensaments polítics, però no són actes 

administratius i judicialitzar el pensament polític   és fruit de tot menys d’una democràcia. 

Per tant des del nostre grup donarem recolzament a aquesta moció i agraïm a la CUP i a 

SI-Solidaritat que l’hagin presentada. 

 

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

Des del grup d’Acord i ERC evidentment i com no pot ser d’una altra manera, donarem 

recolzament, votarem a favor d’aquesta moció.  Inicialment ens dèiem “si estem d’acord, 

gràcies “ i ja està . És així. Nosaltres el 18 de novembre ja ens vàrem adherir a la moció en 

què donàvem suport a la declaració del  Parlament. En aquells moments estàvem a totes 

per estar al costat d’aquells ens hem de posar al capdavant per tirar endavant aquest procés 

i segurament ara aquests requeriments aniran baixant i s’acostaran a les nostres funcions 

de regidors i aquí hem de ser-hi. Seguirem estant al costat i donant tot el suport que 

pertoqui. Ho vàrem fer quan vam agafar el nostre càrrec com a regidors, ho vam fer quan 

vam votar la moció de suport el 18 de novembre i seguirem avui amb aquesta moció i en 

tots els casos que calgui, sense cap mena de dubte. El nostre vot és a favor. 

 

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

Una moció más de lo mismo  i ja en portem quatre en el que portem de legislatura i si 

suméssim aquelles que tenen a Espanya  o, en l’argot que s’utilitza en aquest plenari, 

l’Estat espanyol  com a culpable de tots els problemes de Catalunya, serien més.  
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Són vostès perseverants i al meu partit no ens deixarem engalipar per aquest joc de trilers 

que estan fent aquí, perquè nosaltres fa temps que sabem on amaguen la boleta.  

Aquí vostès parlen de judicialitzar, de justícia i com es diria a l’argot de la justícia del dret 

romà, cui prodest?,  a qui beneficia això? , a qui beneficia aquesta moció?. Està clar que al 

poble de la Garriga no. Aquesta moció no ens ajudarà a tenir més fanals de leds a la 

Garriga, no ens ajudarà a tenir més carrers asfaltats, ni a reactivar l’economia, ni res 

d’això. Només beneficia als procesites en el vostre afany de fer bullir l’olla. Que tot sigui 

dit és una olla on fa temps que l’aigua s’ha evaporat i tenen els cigrons ja massa, massa 

cuits. 

Vostès parlen sobre el dret a l’autodeterminació i parlar del dret a l’autodeterminació en 

un país, en  un territori democràtic que forma part de la Unió europea, és un xic absurd. I 

per què  és absurd ?.Perquè a la Unió Europea només accepta com a membres  a països 

que siguin democràtics ergo si Espanya no és un país democràtic no estaria a  la Unió 

Europea. Ras i curt. No hi ha més que parlar-ne. 

Parlen de les resolucions de la ONU en matèria d’autodeterminació, però és que les 

resolucions de la ONU sobre l’autodeterminació ja ho diuen molt clarament que la part 

d’un territori, d’una nació democràtica no pot al·legar aquest dret de trencar la pròpia 

nació democràtica que forma part de la ONU. Crec que és evident. Però més endavant ja 

faré una mica més d’esment al tema.  

El que vull resumir amb tot plegat és que Catalunya no és una colònia, poden murmurar, 

però no és una colònia. Això no és el Sahara i no n’hi ha campaments. Aquí el que hi ha 

són empreses de l’Ibex a la Diagonal. Aquí el que hi ha és un català dirigint l’UGT, un 

català dirigint la CEOE, el cap de gabinet del Sr. Rajoy és català, la número 2 de Pedro 

Sánchez és catalana i el polític més ben valorat a les enquestes espanyoles és ex veí 

d’aquest poble i català. Llavors quina colònia més oprimida que els catalans arriben a 

ocupar llocs força importants!.  

Això no és una opinió de l’Ángel Guillén, això és informació  i això no ho diu  l’Ángel 

Guillén, això senyors, sobre el tema de l’autodeterminació ho diu un tal Ban Ki-moon, 

secretari general de les Nacions Unides i diu a El Pais en una entrevista de 30 d’octubre de 

2015 “Catalunya no está entre los territorios con derecho a la autodeterminación” Alguna 

cosa sabrà més que els 17 regidors i regidores que omplim aquest plenari. És una 

entrevista que surt a El Pais i que està en castellà, aquesta entrevista no estava en edició 

catalana només per un tema, i no crec que sigui un problema, de llenguatge Sr. Bernaldo!. 

Es llegeix: “Preguntado por este diario sobre si el derecho internacional podría amparar 
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una eventual evocación del derecho de la autodeterminación en el caso catalán, pese a 

que no existen extremos de colonización, discriminación o violencia contestó: 

España es un Estado independiente y soberano que incluye la región catalana y así fue 

admitido en las Naciones Unidas y actúa en la comunidad internacional. Ahora, cuando 

se habla de autodeterminación hay algunas áreas  que han sido reconocidas por las 

Naciones Unidas como territorios no autónomos. Pero Catalunya no está en esa 

categoría”.  

Ja sé que aquest tema no els interessa perquè total sóc l’únic que no ... 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 No és això, és que porta dos minuts, gairebé 3, parlant. 

 

Segueix el Sr. Guillén: 

 Fem una cosa Sra. alcaldessa regulem els temps de les intervencions. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Està regulat al ROM. Si se’l llegeix veurà que són dos minuts a la primera ronda i un 

minut a la segona. Porta tres minuts!. 

 

Segueix el Sr. Guillén: 

És curiós que a aquest regidor és a l’únic que se li crida l’atenció per parlar massa!. És 

curiós, sóc l’únic a qui se li recrimina, però bé.  

Vaig acabant. Resumiré perquè això serà com al programa “  59 segons” i em tallaran la 

veu perquè no volen escoltar la veritat de les coses.  

Qui desafia les lleis democràtiques és qui està en contra de la democràcia i no a l’inrevés. 

Per molt que diguin que Espanya no és una democràcia ( no ho dic jo, aquesta és una altra 

informació ) al The Economist al seu democracy index, diu que Espanya, senyors, és el 

país número 17 a l’índex de qualitat democràtica i no ho dic jo, ho diu el  The Economist. 

Per sobre de països com França o com Itàlia. Veneçuela està al número 99, per si ho volen 

saber. 

I per acabar, a veure si acabo abans que em tallin el micròfon, jo els faig una aportació a la 

moció. Quan he vist que citaven els diferents governs  autonòmics com València o Aragó 

he pensat en la Corona d’Aragó. Jo sóc llicenciat en història i he pensat: aquesta gent 

s’han deixat territoris !. I crec que els territoris de l’antiga Corona d’Aragó estan frisant 
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per estar presents i que els hi comuniquin. També  il governo regional  de la Basilicata, il 

governo regiole de Campania, il governo regionali de Sicilia, il governo regionali de 

Cerdenya  òbviament els alcaldes de Hipatia i d’Atenes  i els ducats de Neopàtria i 

d’Atenes, comuniqui’ns-ho també , perquè senyors el món es mira .... 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Sr. Guillén, si us plau. 

 

Segueix el Sr. Guillén: 

 Votarem en contra. 

 

Sra. alcaldessa: 

Jo no li tallo mai el micro, però vostè faci el favor d’adequar-se a i a respectar el temps de 

la intervenció, si us plau. No hem tallat mai el micro en aquest ple i no ho farem, però jo li 

demano que resumeixi les seves intervencions en el temps que tenim estipulat. 

 

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

Nosaltres no trigarem molt. Estem farts!: Farts directament, tant d’uns com dels altres. 

Estem farts!. Per això hem decidit que ens abstindrem d’aquestes mocions i que no 

entrarem a debat perquè estem farts.  

Que es digui que aquí al plenari no es tractaren temes d’educació o temes de sanitat 

pública o altres temes fins que no tinguem una independència....estem farts i com no ens 

ho creiem ens abstindrem i no entrarem més en debat. 

 

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

En aquest cas i tal com va dir el Sr. Pubill, jo ja he desconnectat dels seus arguments Sr. 

Guillén i per tant ni contestaré.  

Només una anècdota: amb aquest llenguatge que sempre feu servir la C.U.P, tan feminista, 

també m’heu canviat el sexe aquí a la signatura, però bé, ho acceptarem. 

 

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

Nosaltres ens abstenim perquè el nostre grup parlamentari no va donar suport a la 

resolució del 9N, tot i que no estem d’acord amb que es persegueixi jurídicament a qui 

defensi la resolució, ja que som defensors de la llibertat d’expressió. 
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Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Voldria fer algun aclariment Sr. Prims ?. 

 

Intervé el Sr. Roger Prims: 

N’hauria de fer tants!. El que passa és que potser és millor la “via Bernaldo” de 

desconnexió. 

Senzillament constatar que és allò de “lo que preocupa  a la gente “, el Sr. Guillén és el 

que més esforços ha invertit en rebatre la moció, per ser que no li interessa l’han 

d’amenaçar de fer-lo callar, no?. 

Em fa gracia això d’acusar de trilerisme el Procés per part d’un partit que està requerit per 

la Comissió de Comptes. 

En quant a això dels estats democràtics admesos a la Unió Europea, s’està negociant 

l’entrada de Turquia des de fa molts anys.  

L’adhesió d’Espanya a l’ONU no sé en quin moment es va produir ni en quines condicions 

estava Espanya i finalment no ens deprimeixi més recordant-nos que el Sr. Albert Rivera 

és el més valorat a les enquestes.  

 

El Ple de l’Ajuntament per 14 vots a favor (7 CiU, 4 Acord+ERC-AM, 2 C.U.P-PA i 1 SI-

Solidaritat), 2 abstencions (1 PSC-CP i 1 ICV-EUiA-E) i 1 vot en contra (C’s)  dels 17 membres 

assistents, essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la moció. 

 

 

Moció del grup municipal de C's la Garriga instant al Govern de la Generalitat a garantir el 

finançament mínim i el deute pendent de l' escola bressol municipal Les Caliues 

 

Atès que la disposició final segona de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix que 

el Govern de la Generalitat, amb la finalitat d'assolir els objectius de l'esmentada Llei, ha 

d'incrementar progressivament els recursos econòmics destinats al sistema educatiu i, prenent 

com a referència els països europeus que es distingeixen per la seva excel·lència en educació, 

havia de situar progressivament la despesa educativa a prop de, com a mínim, el 6% del 

producte interior brut, durant els vuit anys següents a la seva aprovació. 

 

Atès que la disposició final quarta de la Llei 12/2009, estableix que aquesta Llei entra en vigor 



 

p.o. 27/04/2016 
 

90

l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La publicació de 

la Llei 12/2009, es va materialitzar al DOGC núm. 5422, de 16 de Juliol del 2009. 

Atès que el proppassat 3 de març de 2016, en sessió número 10 del Parlament de Catalunya, es 

va aprovar una moció en la què, en el seu punt primer, s'insta el Govern de la Generalitat, en 

compliment del que disposa la disposició final segona de la Llei 12/2009, a incrementar 

progressivament els recursos destinats al sistema educatiu fins a situar la despesa educativa com 

a mínim en el 6% del producte interior brut els pròxims cinc anys. 

 

Atès que el punt segon de la moció aprovada en data 3 de març de 2016, en relació amb les 

escoles bressol, el Parlament de Catalunya: 

 

a) Constata que cal recuperar la corresponsabilitat del Govern de la Generalitat en el 

finançament del servei públic de les escoles bressol municipals. 

 

b) Insta al Govern de la Generalitat a garantir, tal com estableix la Llei d'Educació, un 

finançament de les escoles bressol que cobreixi com a mínim un mòdul econòmic de 

1.600 € per plaça i any, i comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 € 

per plaça i any acordats amb els ajuntaments. 

 
Vistos els problemes de finançament en què es troben l' escola bressol municipal del nostre 

Municipi per l'incompliment reiterat de la Generalitat de Catalunya dels seus compromisos així 

com per l'incompliment del pagament del deute existent per aquest concepte. 

Atesa l'obligació derivada de la disposició final primera, punt 1, de la Llei d'Educació, que 

estableix: 

 

1. El Govern ha de garantir els recursos suficients per a afrontar la prestació dels serveis 

la titularitat delegui en els ens locals. Qualsevol nova atribució de competències nova, 

formalitzada per conveni entre el Departament i l'ens local corresponent, ha d'anar 

acompanyada de l'assignació dels recursos suplementaris necessaris per a finançar-la 

correctament. Per a l'assignació dels recursos s'ha de tenir en compte el finançament 

del cost total i efectiu dels serveis delegats, que s'ha de fixar d'acord amb les entitats 

municipalistes. L'assignació de recursos ha de ser una condició necessària perquè entri 

en vigor la delegació de la competència. 
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Per tot l'anterior, el Grup Municipal de Ciutadans la Garriga, proposa al Ple l'adopció dels 

següents acords: 

 

Primer:  Instar al Govern de la Generalitat, de conformitat amb la moció aprovada pel Ple del 

Parlament de Catalunya el 3 de març de 2016, perquè garanteixi, tal com estableix la Llei 

d'Educació, un finançament de les escoles bressol que cobreixi com mínim un mòdul econòmic 

de 1.600 € per plaça i any, i es comprometi a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 € per 

plaça i any acordats amb els ajuntaments. 

 

Segon: Instar el Govern Municipal a que exigeixi al Govern de la Generalitat de Catalunya 

l'abonament, a aquest Ajuntament, del deute pendent producte de l'incompliment del seu 

compromís i obligació de finançament de l'Escola Bressol Municipal Les Caliues i que data des 

del curs 2012/13 en endavant per un valor aproximat superior als 300.000 € 

 

Tercer: Donar trasllat al Govern de la Generalitat, al Consell Escolar de la Garriga, a l' Escola 

Bressol Les Caliues i a la seva AMPA. 

 

INTERVENCIONS  

 

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

Governar és prioritzar i nosaltres creiem que el Govern de la Generalitat, tant a la 

legislatura passada com a l’actual, no està prioritzant en temes d’educació. Per nosaltres 

invertir en escoles bressol és prioritari i ho és per tres motius bàsicament, primer perquè 

dóna igualtat d’oportunitats, l’educació en primera infància millora molt l’educació dels 

nens de renda baixa i redunda en millors llocs de treball i millors ingressos al llarg 

termini, òbviament. Perquè afavoreix la conciliació de la vida familiar i laboral i perquè 

creiem que és un incentiu a l’hora de millorar la natalitat.  

La Generalitat no ens paga la subvenció per plaça a l’escola bressol des del curs 2012 -

2013 en endavant i això ho hem hagut de suplir amb recursos propis. Al darrer curs i al 

darrer pressupost la partida va passar de 45 milions d’euros a zero amb la qual cosa 

pensem que aquí hi ha tot un cúmul d’intencions per part del Govern de la Generalitat 

que estan més preocupats en crear hisendes pròpies, ambaixadetes i mantenir el volum 

de la  Corporació catalana de mitjans audiovisuals que no pas de l’educació a les escoles 

bressol.  
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El Sr. Guillen llegeix els acords de la moció. 

 

Intervé la Sra. Meritxell Coma, en representació del grup municipal de CiU: 

Explicaré una mica la història. Quan es va obrir l’escola bressol es van signar una sèrie 

de convenis que va proposar la Generalitat per impulsar la creació de l’escola bressol 

municipals. Teòricament l’última subvenció que s’havia de pagar havia de ser al curs 

2008/2009, va haver-hi una pròrroga al curs 2010/2011 i posteriorment hi va haver un 

reconeixement, sense conveni, de subvenció al curs 2011/2012. Totes aquestes 

subvencions estan pagades i de moment la Generalitat no atorga més subvencions, és a 

dir totes les subvencions que estan reconegudes per conveni han estat pagades i per tant 

la Generalitat no ens deu ni un euro per aquets concepte.  

Vostè Sr. Guillén, em  dirà  (i m’avanço), que hi ha una llei que potser ho faria pagar a 

la Generalitat, però en tot cas aquesta llei està vinculada a un conveni i com aquest 

conveni no existeix la Generalitat no ens deu cap deute.  

Gràcies. 

 

Intervé el Sr. Lluís Marco, en representació del grup municipal d’Acord+ERC-AM: 

Abans que res, perquè els amics de la C.U.P no diguin que defugim el debat o certs 

debats que fem al Parlament, ens posarem a debatre una mica amb Ciutadans.  

D’acord amb el que acaba d’exposar la regidora, la Sra. Coma. A banda d’això anem a 

suposar que si, que tenim un conveni amb la Generalitat que obligava a subvencionar 

les escoles bressol, anem a suposar això que pel que acaba de dir no és així. Vostè sap 

que a l’anterior legislatura o a les anteriors legislatures vàrem entrar en un procés, que li 

diré així perquè se’n recordi, es deia “retallades” i li deien així perquè hi havia un 

problema amb el govern de l’Estat que ens estava escatimant el que ens havia de pagar i 

anàvem justos de calers i el que va haver de fer l’anterior govern va ser retallar d’acord 

amb els grups parlamentaris de CiU i d’ERC que donava suport a aquell govern.  

Com som un grup de dones i homes d’esquerres, no estem per les retallades eternament 

i ara em permetrà un tall publicitari, el nou govern i el conseller d’economia Sr. 

Junqueras, ja estan treballant en un pressupost per aquest anys, que elimini al màxim 

totes les retallades,  que sigui el més social possible i que pugui incloure coses com ara 

aquestes. Però a banda d’això i perquè vegi que intentem trobar el consens, li proposo 

una transacció en aqueta moció, posar un  punt número 4 que digui “ instar al govern de 
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Catalunya, o de la Generalitat, com li vagi millor, que acceleri al màxim el procés que 

ha de conduir al Principat de Catalunya (en aquest cas) a la independència nacional, per 

tal que pugui complir degudament els punts 1 i 2  d’aquesta moció”, perquè sense això 

no seria possible. Gràcies. 

 

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

En aquesta moció nosaltres ens abstindrem, bàsicament pel que s’ha dit i sobretot 

perquè entenem que el contingut és força demagògic. Com ha dit el Sr. Marco, la moció 

no recull enlloc la mala gestió de finançament que recau sobre la Generalitat per part de 

l’Estat espanyol. Vagi per davant, sobretot, que tot i així estem a favor d’una escola 

pública i de qualitat, però no vestim això sense parlar d’aquest deute i d’aquesta mala 

gestió per part de l’Estat, això no ho podem oblidar. Gràcies. 

 

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

Nosaltres el que trobem demagògic és votar a favor de seguir amb les subvencions a 

escoles que segreguen per sexe, amb la qual cosa i vist la demagògia, nosaltres apostem 

per l’escola pública i votarem a favor d’aquesta moció.  

 

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

Ens abstindrem i si en tot cas s’afegís un acord que parlés del mal  finançament que rep 

Catalunya per part ... no, no cal la independència, només del mal finançament, que això 

suposo que vostè també ho deu veure, no Sr. Guillén.?. O potser no. Si es posés això 

potser jo votaria a favor. 

 

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

Nosaltres votarem afirmativament perquè sempre ho hem votat així al Parlament i així 

ho hem defensat sempre.  

 

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

Contestant breument al tema,  als atesos, Sra. Coma, ja ho posa: ho obliga la LEC. No 

és que sigui un conveni sinó que ho obliga la LEC i de fet la proposta, (agraeixo que el 

Sr. Valiente s’hagi pronunciat a favor), va néixer d’una proposta de resolució del PSC a 

la que es va sumar el meu partit i altres partits al Parlament, referents al que la LEC 

obliga. 
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Sr. Marco, jo encantat d’acceptar-li aquesta transacció que em fa, però sap què passa? 

Que el que vostè m’està dient està demostrat que no és la solució i com està demostrat 

que no és la solució, que al dia següent de la independència no serem ni més  alts, ni 

més rics, ni tindrem tots una casa amb piscina de 50 metres de llarg , doncs 

malauradament, ho sento molt a l’ànima, de veritat, amb tot el sarcasme que li puc dir i 

amb tot el respecte que li puc dir, perquè sap que li tinc un respecte gran, no, no li 

acceptaré la transacció. Ho ha intentat, ho ha fet bé, però no, l’he parat!! 

I també pel que deia el Sr. Bernaldo , sobre el finançament jo li reconeixeré sempre, el 

nostre partit ho ha reconegut i el nostre partit ha instat a la Generalitat a què hi vagi de 

la mà d’altres comunitats autònomes que aporten molt a la caixa comuna a millorar el 

finançament i ho continuarem fent. Nosaltres si reconeixem aquest mal finançament el 

que passa és que no creiem que la solució sigui la independència. Res més a dir. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Bé, procedirem a la votació però permeti’m que els digui que en defensa de l’escola 

bressol municipal Les Caliues que considero és una escola bressol de qualitat on els 

alumnes no tenen cap tipus de mancança, penso que la qualitat dels treballadors i 

treballadores de l’escola i el servei que s’ofereix a les famílies no deixa en absolut res a 

desitjar. 

Probablement el que cal també és revisar aquestes xifres que recull la llei 

d’ensenyament i cal revisar-les perquè aquests xifres es remunten a anys anteriors de la 

crisi quan precisament la gestió econòmica no es feia de la manera acurada. La crisi  ens 

ha obligat a refer i a fer de noves maneres i per tant el preu del que és  públic era molt 

més car que la realitat del servei. Per tant, tot i que seguirem reclamant allà on pertoqui i 

quan pertoqui, aquesta subvenció en el moment, com bé deia el Sr. Marco, que el nostre 

país disposi dels recursos, perquè si volem construir un país nou no és per fer piscines 

de 50 metres a cada casa, sinó que és per fer un país que tingui un ensenyament de 

qualitat, una sanitat de  qualitat i que els veïns i veïnes visquin en un país més just 

socialment i això no vol dir que tothom tingui una piscina de 50 metres. Probablement 

ningú hauria de tenir una piscina de 50 metres i haurien de compartir equipaments 

municipals de qualitat i aquest és el somni que tenim en aquest futur país. 

Dit això, repeteixo, jo només volia posar en valor l’escola bressol municipal que tenim a 

la Garriga i recordar els magnífics serveis que s’ofereix a les diferents famílies, perquè 

de vegades quan ens posem a debatre el finançament de l’escola bressol sembla que 
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estem posant de manifest les mancances de la mateixa i la veritat és just dir que aquesta 

escola no té cap tipus de mancança i que des de l’ajuntament, a  més a més, també 

s’aboquen recursos. Hem ampliat el pati, cada any s’hi fan actuacions noves, per tal que 

els nens i nenes que creixen en aquesta escola tinguin tots els serveis amb la màxima 

qualitat garantida. M’atreviria a dir que a nivell d’instal·lacions molts equipaments 

d’escoles bressol privades voldrien tenir un equipament com el que té la nostra escola 

municipal. Volia posar en valor aquesta escola que tenim al nostre municipi. 

 

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

Senyora alcaldessa ha dit una cosa que és molt perillosa i vull que consti en acta, perquè 

després hi ha manipulacions sobre alguna cosa que jo he dit. No hi ha cap lletra, cap 

coma d’aquesta moció que critiqui la qualitat de l’escola bressol Les Caliues. Cap. La 

cosa no va per aquí. Després es fan manipulacions interessades del que jo estic dient. 

No!. Jo en cap moment he dit, en aquesta moció, res de la qualitat del servei. 

Si aquesta escola bressol funciona és pel que vostè ha dit, pels seus professionals i 

perquè des d’aquest ajuntament s’han posat diners perquè l’escola funcioni, i tot això  

gràcies al bon estat econòmic que tenim. 

Si us plau, aquest tipus d’asseveracions després de la meva intervenció donen peu a 

desvirtuar el contingut de la moció que no anava, ni molt menys, en el sentit de criticar 

la qualitat de l’escola bressol i crec que això ha de constar en acta.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Doncs en acta constarà la seva explicació i en acta constarà el nostre argumentari. 

 

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

Votarem a favor de la moció, però volia deixar clar que mai es parla de mancances del 

servei sinó que la moció parla de mancança de finançament públic. D’això és del que 

parla la moció i d’això vull que quedi constància, naturalment, parlem de mancança de 

finançament públic.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

En tot cas no hi ha mancances de finançament públic. També hem de ser molt curosos a 

l’hora de fer aquestes afirmacions. En tot cas hi ha mancança d’una administració 

pública que és la Generalitat, però no hi ha mancança de suport econòmic públic perquè 
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1) des de l’ajuntament de la Garriga hi ha un recolzament econòmic important a aquesta 

escola bressol i 2) des de la Diputació de Barcelona també s’estan assumint, a través 

d’uns plans de cooperació local, aquests finançament de les escoles bressol per aquest 

valor dels vuit-cents i escaig euros per cada plaça i any. Per tant si que hi ha 

finançament públic,  repeteixo, per part de dues administracions, la local i la Diputació 

de Barcelona. En aquest cas qui no ho finança és la Generalitat de Catalunya, però dir 

que no hi ha finançament públic no és cert i si hem de ser curosos i puristes amb el 

llenguatge doncs diguem-ho tot. 

 

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

 Llavors rectifico. La Generalitat de Catalunya no compleix. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

D’acord. Però també hi ha un conveni esgotat que no s’ha renovat i la llei, com vostè 

diu,  remet al conveni exhaurit i com no s’ha renovat no s’ha generat aquest deute que la 

moció diu, de 300.000 euros. Aquesta és l’errada més gran d’aquesta moció, afirmar 

que hi ha una certa quantitat de deute quan aquest deute no hi és perquè aquest conveni 

està extingit, ho hem de dir tot. Aquesta xifra no és certa i el que es diu en aquesta 

moció no és del tot cert. Si hem de ser puristes, cosa que ha demanat el Sr. Guillén, 

siguem-ho tots.  

 

El Ple de l’Ajuntament per 3 vots a favor ( 1 C’s, 1 PSC-CP i 1 ICV-EUiA-E), 3 abstencions (2 

C.U.P-PA i 1 SI-Solidaritat) i 11 vots en contra (7 CiU i 4 Acord ERC-AM), dels 17 membres 

assistents, essent 17 els de dret i de fet de la corporació, desestima la moció.  

 

 

Moció del Grup Municipal del PSC- CP en defensa de la Sanitat Universal  

 

Vist que el Gobierno de Espanya, el 20 d’Abril del 2012, actuant per la via d’urgència i 

emparant-se en una situació de col· lapse del Sistema Nacional de Salut, va aprovar el Real 

Decret – Llei 16/2012.  

 

Vist que aquesta disposició, en cap cas va estar acompanyada per un informe econòmic que 

justifiqués el perquè i va suposar una transformació del sistema sanitari actual, reduint la cartera 
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de servei i reduint l’aportació publica sobre alguns medicaments, el que va suposar de retruc un 

increment de les despeses dels malalts i les seves famílies.  

 

Vist que amb aquesta aprovació es va retallar l’accés a una Sanitat Universal, suprimint el dret 

de les persones en molts casos a tenir una sanitat garantida, com per exemple les persones amb 

situacions irregulars.  

 

Vist que amb aquest Decret també vulnerava els drets dels ciutadans i ciutadanes del nostre país 

que haguessin de viatjar a altres països per motius de feina, que perdien el dret a la sanitat 

universal.  

 

Vist que algunes Comunitats Autonòmiques han actuat de diferents formes el que suposa un 

greuge comparatiu entre els ciutadans i ciutadanes, segons la regió que visquin.  

 

Per tot això proposem al Plenari de l’Ajuntament de la Garriga els següents acords  

 

1. Instar al Gobierno de Espanya a una reforma legislativa que porti implícit la restitució del 

Dret a la Sanitat Universal a tots els ciutadans i ciutadanes.  

 

2. Adherir-nos a la iniciativa Ciudades por una Sanidad Universal, que promou l’Associació 

Médicos del Mundo.  

 

3. Traslladar aquest acord al Ministerio de Sanidad de España, al Govern de la Generalitat i a 

la Associació Médicos del Mundo.  

 

INTERVENCIONS  

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

Seré molt ràpid, ja ho veureu. Aquesta moció recull la petició d’una organització (avui 

m’han fet saber que hi ha una part catalana de la que no tenia coneixement). Bàsicament 

aquesta moció l’hem extret de les noticies publicades, l’hem intentat recollir i hem fet 

un text que a nosaltres ens semblava idoni , però potser hi ha mancances.  

Aquesta organització es diu Médicos del Mundo i arrel d’un decret del govern del Sr. 

Rajoy, que es va presentar l’any 2012 i que donava lloc a  que els ciutadans sense 

papers arreu d’Espanya, no tinguessin sanitat pública i que els ciutadans i ciutadanes 
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que marxessin a viure, per motius laborals o qualsevol altre tipus de motiu, fora 

d’Espanya i estiguessin dos anys vivint fora d’Espanya perdien el dret a la targeta 

sanitària. Per aquests motius vàrem recollir aquesta moció a la que ja s’han adherit 

ciutats grans  i ara es comencen a adherir ciutats més petites.  

Aquesta associació defensa això, una sanitat universal i creiem que s’ha de treballar per 

això. És veritat que com a Catalunya tenim les competències derivades els sense papers 

si tenen  dret a una sanitat pública, però qualsevol ciutadà de Catalunya que vagi a viure 

a l’estranger, pel sol fet de viure més de dos anys fora perd el dret a la sanitat pública.  

 

El Sr. Valiente llegeix els acords.  

 

Intervé la Sra. Meritxell Budó, en representació del grup municipal de CiU: 

Per part del nostre grup i breument, dir que ens adherim a aquesta moció per donar 

recolzament a que es recuperi el dret a la sanitat universal.  

 

Intervé la Sra. Dolors Castellà, en representació del grup municipal d’Acord+ERC-AM: 

Bona tarda a tothom. Bé, m’ha agradat l’esmena que ha fet ara referent a les 

competències del Parlament de Catalunya pel que fa a la sanitat, perquè no ho havia 

entès així a l’explicació de la moció. 

A nosaltres ens ha estat una mica difícil d’entendre aquesta moció, perquè entenem que 

els dos acords que proposeu haurien de ser dues mocions completament diferents. Quan 

penses que votaries a favor d’una, veus que a l’altra no i viceversa. 

Proposaríem que el punt número 2 d’adherir-nos a la iniciativa Ciudades por una 

Sanidad Universal, que promou l’Associació Médicos del Mundo, la poguéssiu 

presentar, si és el vostre desitg, a part, perquè a nosaltres aquí ens hi trobareu. Ens hi 

trobareu no només per la sanitat sinó per tots els drets objectius que creiem tenen les 

persones. Dit això i veient l’acord número 1 que diu, instar al gobierno de España a 

una reforma legislativa, etc., entenem que feu una exposició dels fets que parteix d’una 

llei del 2012 i és com si des d’aquesta llei fins al dia d’avui no hagués passat res, com si 

ens haguéssim quedat tots com aletargats i no hagués succeït cap affaire .  

En aquesta llei del 2012 de l’Estat espanyol, del govern del PP, deixava fora de la 

cobertura, per motius econòmics sobretot, a persones amb especial vulnerabilitat i a 

moltes més  persones amb moltes casuístiques. Acte seguit i donada la possibilitat que 

té el Parlament de Catalunya, donades les seves competències  per legislar a favor de la 
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sanitat de les persones que viuen a Catalunya, es comencen a produir una sèrie de 

decrets que unifiquen tot això fins al punt que estan absolutament equiparades, 

absolutament, les persones que  viuen a Catalunya, homes i dones pel que fa als drets i 

deures davant de la sanitat. De manera que no entenem que és el que li hem de demanar 

al Govern d’Espanya, de fet tampoc li volem demanar res perquè nosaltres ja estem 

treballant en la millora de la sanitat de Catalunya a la nova Constitució. Per tant i 

concretant davant de la perplexitat, el primer punt “ni  mentarlo” i el segon si us sembla, 

més endavant o al proper ple, presentar una nova moció que treballi aquest tema, doncs 

ens hi trobareu perfectament, gràcies. 

Ens abstindrem. 

 

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

Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció perquè considerem imprescindible que es 

recuperi aquest model de sanitat digna i universal i que no afecti cap col·lectiu com està 

afectant ara. 

Aquest Reial Decret va ser un punt d’inflexió contra els drets humans directament i per 

tant no tenim més paraules que recolzar-la. 

 

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

Per la nostra part dir que sort que el Sr. Valiente ha explicat millor la moció, perquè li 

faltava una mica de concreció Li faltava concretar una mica més aquesta sanitat 

universal cap a on volíeu tirar. Sobre el tema de l’associació no la coneixia i amb 

aquesta explicació ja puc tenir una visió més gran. M’ha quedat clar que parleu del 

Decret del PP del 2012. 

Hem estat valorant si votàvem a favor o ens absteníem i ahir després de tot el que va 

passar a Madrid referent a què la legislatura, salvo milagro, s’acaba, crec que no era el 

moment de presentar la moció perquè estem en un moment en què tenim un govern en 

funcions , que té el recorregut que té (dies o mesos, perquè tindrà ara uns mesos més de 

pròrroga, potser fins el setembre o octubre ) i li diem que canviï una cosa que jo no sé si 

està legitimat per canviar-la. De tota manera crec que el govern que surti el 26 de juny, 

si realment hi ha eleccions, podrà portar a terme aquesta demanda que feu i que ja es 

recull dins els 200 punts que vàrem signar amb el vostre partit per intentar formar un 

govern a Espanya.  

Ens abstindrem per això, no perquè com sabeu no sóc molt partidari de mocions en què 
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crec que l’ajuntament no té  competències,(tot i que si és veritat que últimament sembla 

que  hagi canviat una mica el meu referent, ho reconec). Crec que ara no és el moment 

de presentar aquesta moció, tot i que comparteixo la seva finalitat, perquè el govern en 

funcions que tenim té data de caducitat i les mans molt lligades. Tanmateix aquest 

govern en funcions  surti i entrin els socialistes recolzats per Ciutadans o per Podemos i 

puguem canviar a un model sanitari molt millor que el que tenim ara. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Penso que primer haurem de passar per les urnes pel que hem sentit avui. 

 

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

Després del que ha dit el Sr. Marco... no, perdó la Sra. Sra. Castellà!. És que després de 

la intervenció del Sr. Guillén m’adormo. Sempre em passa. 

Com Catalunya ja té els drets de la sanitat garantits nosaltres hi votarem a favor, però és 

com si ens presentessis una moció de bon veïnatge, és a dir com si ho presentessis per 

Andorra o per França o pel Marroc. Per tant votarem a favor.  

 

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

 Donem suport a la moció.  

 

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

Només fer un parell d’aclariments. En primer lloc diem que instem al Gobierno de 

España , estigui qui estigui amb la qual cosa el que demanem és que s’adaptin a aquesta 

normativa, estigui qui estigui. 

Als companys d’ERC i Acord bàsicament dir-los que som solidaris amb els refugiats i 

nosaltres amb aquesta moció l’única cosa que volem és que qualsevol persona sense 

papers sigui d’on sigui, tingui dret a la sanitat pública. Ja sabem que a Catalunya, al 

tenir les competències delegades, s’ha recollit aquest aspecte i s’ha millorat  però creiem 

que qualsevol ciutadà, sigui d’on sigui, ha de tenir dret a una sanitat universal . Per 

aquest motiu van veure bé aquesta moció i vàrem fer un redactat. No hi havia un 

redactat concret i vàrem fer el redactat nosaltres. No estem disposats a retirar el punt 1 i 

la presentem tal i com està.  

 

Intervé la Sra. Dolors  Castellà: 
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Només un petit aclariment, O bé no m’he explicat bé o el Sr. Valiente no m’ha entès. 

Evidentment que nosaltres volem que la sanitat sigui universal, per tothom, per tant per 

això he dit i repetit que en el moment que tractéssim el punt número 2 sol ens hi 

trobaríeu. Cap problema.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Si els sembla deixarem aquí el debat i procediríem a la votació. 

 

Intervé el Sr. Valiente: 

Bàsicament el punt número 1 diu que sigui restituït el dret a la sanitat universal de tots 

els ciutadans i ciutadanes, més clar l’aigua. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 A mi em sembla que ja està prou clar el posicionament de cada grup. 

 

El Ple de l’Ajuntament per  12 vots a favor (7 CiU, 2 C.U.P-PA, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 

ICV-EUiA-E) i 5 abstencions (4 Acord ERC-AM i 1 C’s), dels 17  membres assistents, essent 

17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la moció.  

 

 

13.Precs i preguntes  

 

Precs 

 

Prec que presenta el  grup municipal d’Iniciativa per Verds Esquerra Unida i Alternativa 

Entesa de la Garriga sobre activació de la Borsa de treball Municipal 

  

Ates que en el Plenari Municipal d’11 de novembre del 2003, a proposta del nostre grup 

municipal es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals, la creació d’una borsa de 

treball municipal 

 

Atès que hem constatat que la borsa de treball creada en el seu dia, per cobrir llocs de treball en 

règim de substitucions, interinatges o contractes temporals, està congelada, ja que en darreres 

contractacions de personal municipal no s’ha fet ús de la borsa de treball 
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Per tot això formulem el següent prec: 

 

Que es posi el dia la borsa de treball municipal, mitjançant convocatòria, es faci públic les bases 

per accedir-hi, la baremació de punts corresponents pels diferents perfils professionals de 

l’Ajuntament. 

 

Que un cop s’hagin fets els tràmits corresponents per actualitzar la borsa, es publiqui de forma 

clara i transparent l’ordenació d’aspirants amb els seus punts corresponents pels diferents perfils 

professionals. 

 

Que es comuniqui al Comitè d’Empresa i la Junta de Personal de l’Ajuntament de les gestions 

efectuades per activar i posar al dia l’esmentada borsa de treball. 

 

INTERVENCIONS  

La Sra. Carme Farrerons llegeix el prec. 

 

La Sra. alcaldessa atorga la paraula a la Sra. Llobet. 

 

Intervé la Sra. Montserrat Llobet, regidora de RH: 

Actualment tenim diverses borses de perfils professionals, per exemple conserges, 

auxiliars administratius, agents de policia, professors... totes aquestes borses fa més 

d’un any que les tenim, però segueixen en actiu, les estem utilitzant i estan en ple 

funcionament. Ja fa anys es van aprovar unes bases generals i la baremació per punts en 

les quals va participar el comitè i la junta de personal que regula juntament amb les 

bases específiques de cada convocatòria els procediments de selecció. Concretament a 

les bases generals, al punt número 10 diu que les persones que no superin la 

convocatòria formaran part d’una borsa de treball, per tant les borses també s’auto-

alimenten de totes aquelles persones que no han aconseguit una plaça en el procés de 

selecció. Tota aquesta informació queda publicada a la web. 

Tot el que ens està demanant ja ho estem fent, que la borsa està congelada i que no se’n 

fa ús?. No és cert. A la passada reunió de la comissió paritària la tècnica de recursos 

humans ja li va explicar tot el funcionament de la borsa i com es feien els processos de 
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selecció. També al darrer ple la Sra. alcaldessa la va informar exactament del mateix i 

avui també la tornem a informar. 

Hem de recordar que des del 2010 l’Estat no ens deixa  fer convocatòries de places amb 

caràcter fix,  per tant tot el que fem són substitucions o interinatges. Si sabem, per 

exemple, que és una substitució d’una maternitat tenim el temps per fer un procés 

selectiu, però quan és una baixa que no tenim prevista, d’un professor per exemple, 

l’hem de fer amb caràcter urgent, no dóna temps a fer un procés . Per tant dir-li que 

s’està fent correctament  

Pot passar que alguna vegada si no tenim gent a les bosses de treball perquè no surt cap 

candidat, passem la sol·licitud al Servei Local d’Ocupació  i ells passen l’oferta a la 

xarxa Xaloc que també és un servei públic i obert a tothom, totalment transparent.  

Res més. Gràcies. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Permeti’m afegir que tot això es fa d’acord amb els sindicats, amb representants 

sindicals, quan es fan les bases d’un procés selectiu es fan d’acord amb el comitè 

d’empresa. 

 

 

Prec que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA-E sobre informació pública del projecte de 

desdoblament de la via ferroviària que travessa el nostre municipi 

 

Atès que ens hem assabentat que hi ha un nou projecte de desdoblament de la línia ferroviària 

de rodalies Barcelona Vic Ripoll, que travessa el nostre municipi, i donat el gran interès públic 

d’aquesta obra, formulem el següent prec: 

 

Que l’Equip de Govern Municipal convoqui, en breu termini, acte públic per tal d’informar a la 

ciutadania del projecte de desdoblament de l’esmentada via de tren. 

 

INTERVENCIONS  

La Sra. Farrerons llegeix el prec.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Breument, per posar-nos al dia, i em consta que d’això es va parlar a la darrera comissió 
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d’urbanisme. Se’ls va informar que per part d’ADIF se’ns ha  presentat un informe 

d’impacte ambiental dels desdoblament de la via, en trams interurbans entre Parets i la 

Garriga, de la R3. Val a dir que encara no tenim el projecte amb detall, només tenim 

l’estudi d’impacte ambiental. És el primer document que se’ns ha presentat per part 

d’ADIF perquè fem les al·legacions pertinents o les aportacions o demanem la 

informació que considerem que com a municipi hem de tenir. Hem tingut un termini 

molt breu de temps per dur-lo a terme, des de la Garriga vàrem creure que aquest procés 

no havia de ser una cosa estrictament local sinó que calia tenir una mirada global en el 

tram del desdoblament entenent que aquesta infraestructura supera l’àmbit municipal i 

per tant supera les aportacions que pròpiament i estrictament puguem fer des del 

municipi. 

Però repeteixo, hem tingut un breu termini de temps i el primer que s’ha prioritzat i així 

es va explicar a la darrera comissió d’urbanisme és treballar conjuntament amb la resta 

de municipis afectats i de la mà del Govern de Catalunya, les al·legacions i l’estudi 

d’aquest, valgui la redundància, estudi ambiental que per part d’ADIF se’ns ha posat 

sobre la taula. 

Dit això i tramitades les al· legacions per la via d’urgència i havent informat en primer 

lloc als representats de les diferents formacions polítiques que estan al plenari, es 

prepararà i es treballarà conjuntament la preparació d’una sessió informativa.  

Però , repeteixo, jo crec que és més important poder tenir més informació de tot el 

projecte a l’hora de poder explicar el desdoblament de l’R3, perquè no és una cosa que 

liderem a nivell municipal, no és un projecte municipal, és un projecte que ens ve per 

part del Ministeri de Foment, per part d’ADIF i tan bon punt tinguem informació per 

poder donar una informació amb el plànol de tots els trams que es desdoblaran, com 

aquest desdoblament queda dibuixat i com afectarà el terme municipal de la Garriga i 

els termes dels municipis entre Parets i la Garriga, llavors estarem d’acord a fer una 

sessió com vostè preveu al prec d’informació pública. 

 

 

Prec que formula el Grup Municipal de C's perquè l'Ajuntament de la Garriga participi de 

les converses que han de decidir el futur de la C-17 en el tram Parets del Vallès – Granollers 

 

Atès que l'autovia C-17 és la via de comunicació més important que comunica la Garriga amb la 

resta del Vallès, Barcelona i altres vies importants com és la AP-7 i la C-33. 
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Atès que s' ha constatat un augment de vehicles considerable del voltant de 80.000 vehicles al 

dia (que encara seran més quan el complex logístic de Mango operi al 100 % de la seva 

capacitat) que està portant a que durant moltes hores del dia aquesta autovia estigui col· lapsada 

o força carregada de trànsit especialment en el tram de Granollers fins l'enllaç amb l' AP-7 

 

Atès que hi ha hagut Ajuntaments que s' han mobilitzat amb els seus alcaldes al capdavant  com 

el cas de Parets, Granollers, Mollet, Lliçà d'Amunt, Canovelles, Montmeló i La Llagosta 

reclamant al Departament de Territori solucions. 

 

Atès que aquesta via de comunicació és utilitzada per molts garriguencs pels seus 

desplaçaments relacionats amb la seva feina, lleure, estudis... 

 

Atès que a nivell econòmic és una via cabdal per les nostres empreses doncs la cadena de 

subministrament d'aquestes està fortament vinculada a la C-17. 

 

Atès que al PAM que va elaborar l' equip de Govern diu literalment: "Donarem suport a l’eix de 

la C-17 com a projecte territorial estratègic, treballant conjuntament per tal que el corredor 

d'aquest eix viari esdevingui un eix de promoció econòmica conjunta que permeti potenciar 

l’economia i l'ocupació en el seu àmbit". 

 

Atès que tot i aquesta menció que es fa al PAM no hem escoltat cap manifestació de 

representants del nostre Ajuntament  sobre aquest tema quant des del nostre Grup Municipal 

pensem que ens estem jugant molt des del punt de vista de mobilitat i desenvolupament 

econòmic. 

 

Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat està previst que incorpori una persona de 

cada municipi del tram de la C-17 que va de Parets del Vallès a Granollers a l'equip redactor 

que treballen en la redacció del projecte per construir un tercer carril i/o calçades laterals en 

l'esmentat tram. 

 

Atès que aquesta visió del territori per part del Departament és massa localista i perd de vista 

altres municipis propers afectats com el nostre. 
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Per tots aquests motius formulem aquests precs. 

• Que l'Ajuntament de la Garriga sol·liciti al Departament de Territori i Sostenibilitat 

participar d'aquest equip que estudia solucions a la congestió de la C-17. 

• Que se'ns comuniqui dintre de la Comissió Política de Territori tot el referent a la 

problemàtica d'aquesta via. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Breument dir-li que ens sap greu que tregui el tema de laC-17 i no parli de què la 

Garriga ha liderat tot el moviment de la comarca pel desdoblament de l’R3 i que la 

reunió es fes aquí a petició de l’ajuntament de la Garriga. Quan una infraestructura 

supramunicipal afecta el terme municipal de la Garriga, nosaltres creiem que cal 

treballar-ho des d’un àmbit, des d’un visió, des d’una mirada més aixecada, no només a 

nivell local i per tant sap greu que tregui aquest tema i no parli de què la Garriga ha 

liderat, repeteixo, els diferents municipis afectats pel desdoblament de l’R3 per tal de 

treballar conjuntament en aquest sentit.  

A partir d’aquí dir-li que en el moment en què la C-17,  en el seu pas per la Garriga, 

tenia alguna modificació o alguna afectació des de la Garriga, també s’hi va treballar.  

En aquest cas a mi em consta que han estat els alcaldes i els ajuntaments afectats per 

aquest petit tram de modificació els que s’han trobat per parlar d’aquesta qüestió. 

Dit això nosaltres no rebutgem cap tipus de debat a l’entorn del desdoblament o de les 

obres que s’hagin de fer a la C-17 per tal de tenir-ne una descongestió.  

Som uns ferms defensors dels desdoblament de l’R3 perquè creiem que un país modern 

requereix d’infraestructures ferroviàries i que en el moment en què estigui desdoblada 

l’R3, des d’aquest moment, amb molta probabilitat la C-17 deixarà de tenir el trànsit 

que té perquè molta gent podrà utilitzar el tren, donat que serà una infraestructura 

moderna tindrà una freqüència de pas de trens molt més elevada i afavorirà  que molta 

més gent pugui utilitzar el transport públic. En aquest sentit nosaltres som més 

partidaris d’utilitzar el tren que el vehicle privat i per tant de què tots els esforços es 

facin en el desdoblament de l’R3, per això des de l’ajuntament de la Garriga, des de 

l’equip de govern vàrem voler treballar en aquesta infraestructura.  

Pel tema de la C-17 no hem estat requerits, no hem estat informats, perquè, repeteixo, 

no formàvem part dels tram i per això no hem pogut participar d’aquestes reunions. 

Això és el que ens demana i nosaltres li contestem, no obstant parlarem amb el 
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Departament de Territori perquè des d’aquí, des de la Garriga, hi tenim una 

comunicació directa i si creuen que podem fer alguna aportació,  nosaltres òbviament, 

no defugirem aquest treball ni aquest debat. 

 

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

Responent al que ha dit. Jo admiro la capacitat que té, senyora alcaldessa de fugir 

d’estudi i de “mezclar churras con merinas”, perquè jo aquí no parlo de l’R3 i si vol que 

li digui per què no parlo de l’R3 és perquè  crec que han fet un bon treball i vull que 

consti en acta que l’equip de govern ha fet un bon treball liderant aquest tema.  

Però és que no parlem del tren, parlem de la C-17, parlem de cotxes, parlem de camions, 

parlem de motos, no parlem de trens. I si parlem d’avions parlarem amb el Prat i 

parlarem d’aeroports, però estem parlant d’eix viari terrestre i estem parlant 

d’automòbils. Dit això, Canovelles tampoc forma part de la part afectada i l’alcalde Sr. 

Orive ha estat liderant, juntament amb altres alcaldes aquest tema. 

Jo comparteixo aquest optimisme, clar que si, sobre com ens afectarà el dia que l’R3 

estigui desdoblada, en què hi hauran menys cotxes. Però és que a la MANGO no 

arribarà el tren, arribaran camions i arribaran cotxes i gent que treballa . La cadena de 

subministrament en aquest país, malauradament i els que treballem al sector ho sabem 

molt bé, depèn el 90% del transport per carretera. I el transport per carretera, mentre no 

millorem l’intermodal i el tren agafi l’empenta que ha d’agafar, estarà saturat i som 

molts els garriguencs, entre els que m’incloc, que cada dia pateim aquesta via. Com hi 

ha altres garriguencs, com el Sr. Valiente, que pateisen l’R3, però jo ho pateixo a la C-

17 i com jo molta gent i com jo moltes empreses de la Garriga i sabem que unes bones 

comunicacions són importants.  

Vostè que té bona relació amb el conseller Rull aprofiti i posi la Garriga en el mapa 

també en aquest tema  perquè ens hi juguem molt els garriguencs. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Li ben asseguro que cada vegada que em trobo al conseller sap perfectament que poso la 

Garriga en el mapa, perquè si una cosa faig és aquesta, intentar posar el nostre municipi 

al mapa en tots els temes en què puguem participar. Repeteixo, en aquest cas la C-17,  

en aquest tram no passa pel nostre municipi i no hem estat informats del projecte, però 

en tot cas, repeteixo, nosaltres no defugim cap feina ni cap treball. 

I senyor Guillén ni “churras, ni merinos” estem al Ple de la Garriga.  
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Prec que formula el Grup Municipal de C's relacionat amb la informació que finalment no 

s'obrirà un nou grup de 1er d'ESO als instituts públics de la Garriga 

 

Atès que al Ple del mes de març i en el transcurs del debat d'una moció presentada per ICV, la 

CUP i el PSC de rebuig al tancament d'aules i línies de P-3 a la Garriga i resta de Catalunya, la 

Sra. Regidora d'Ensenyament Meritxell Coma va manifestar que estava previst que s'obrís un 

nou grup de 1er d'ESO als instituts públics de la Garriga pel curs 2016-17. 

 

Atès que per informació apareguda a l'Infogar de Ràdio Silenci el passat dimecres 20 d'abril la 

mateixa Sra. Coma va declarar tot el contrari i va asseverar que difícilment s'obriria un nou grup 

de 1er d' ESO. 

 

Atès que a la mateixa informació radiofònica la Sra. Regidora comunicava que les dades 

d'inscripció eren les esperades. 

 

Per tots aquests motius formulem aquests precs. 

 

• Que ens expliqui la Sra. Regidora a què es degut aquest canvi de criteri en tan sols un 

mes si les dades d'inscripció eren les esperades. 

• Que conegudes les xifres d'inscripció se'ns informi de quines seran les ratios estimades 

a 1er d'ESO als instituts públics de la Garriga el curs vinent. 

 

INTERVENCIONS  

El Sr. Ángel Guillén llegeix el prec. 

 

La Sra. alcaldessa atorga la paraula a la Sra. Meritxell Coma, regidora d’ensenyament: 

 

Intervé la Sra. Coma: 

Eren les esperades per nosaltres, però Ensenyament sempre fa una previsió d’un 102% 

amb la qual cosa a ells els hi superava la preinscripció. És a dir hi ha hagut menys 

preinscripció de la que ells esperaven. Penso que amb tres línies a l’IES Vil·la Romana i 

tres línies a l’IES Blancafort quedaran coberts tots els alumnes, totes les preinscripcions 
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que hi ha hagut.  

De tota manera jo no puc decidir on es pre-inscriu la gent. És a dir la gent és lliure de 

pre-inscriure’s on vulgui. Si es vol pre-inscriure al SEK o la l’ISCAT també ho pot fer. 

L’ajuntament no pot obligar la gent a preinscriure’s en un lloc determinat, la gent pot 

triar on  es vol pre-inscriure. Com si se’n volen anar a l’institut de Centelles o a l’institut 

de Granollers. 

Crec que amb aquesta decisió els instituts estan plenament contents. Les ràtios seran les 

mateixes, la qual cosa és una bona noticia. És a dir són tres línies al Blancafort, tres 

línies al Vil· la Romana i amb els desdoblament, reforços i optatives, passen de ser  22 a 

23 alumnes per classe a ser  17/18 per classe. Sempre que es parla de ràtios a les escoles 

publiques estem en  unes ràtios fantàstiques, jo crec que més que molts instituts. 

Aprofitant “que el Pisuerga pasa pot Valladolid”  i ja sé que vostè em pregunta per 

secundària, però jo com visc al poble i sento “rumurologia” també voldria parlar 

d’infantil, de P3 en relació a les pre-incripions (res no és oficial de tota manera, tot son 

previsions, especulacions , no hi ha res oficial , voldria que això constés en acta, que no 

tenim cap notificació oficial del Departament d’Ensenyament, tot és especulació), i tal 

com han anat a P3 i la “rumurologia”  que hi ha al poble, que si supera la concertada.... 

bé no, no! Hi haurà tres línies de P3 que estaran per sota de 20 alumnes de ratio i penso 

que és una “passada” per ser una escola pública. Per tant no fem demagògia, ni 

pedagogia, ni tractem temes que no són. És a dir, potser hi haurà 3 classes amb 25 

alumnes, però n’hi haurà 3 que tindran menys de 20 i això a l’escola pública, penso, que 

és una molt bona dada.  

Després, com sé que vostè, Sr. Guillén, té molts amics al Parlament de Catalunya i 

Ensenyament és competència de la Generalitat,  jo l’insto, carinyosament, a què demani 

al seu grup parlamentari, (vostès tenen sort i tenen un grup parlamentari) que també 

facin aquestes preguntes al Parlament i que sigui la Consellera d’Ensenyament qui les hi 

respongui.  Gràcies. 

 

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

Ja fem aquestes preguntes al Parlament. La meva amiga (és amiga, perquè hi ha 

companys que són companys, i altres companys que són amics), la Sra. Sònia Sierra, fa 

aquestes preguntes i ho va fer a la Consellera, recentment.  

Senyora Coma vostè va dir al darrer ple d’aquest ajuntament que l’augment d’un grup 

de 1er d’ESO estava vinculat, no perquè estigués la Generalitat pel mig, sinó per un 
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augment de la natalitat al 2004 i jo que sóc una persona curiosa vaig anar i ho vaig mirar 

i passa que del 2003 al 2004 la natalitat va baixar . Llavors no sé quines dades 

maneguen vostès a l’hora de valorar quins grups s’obriran i quins grups es tancaran de 

primer d’ESO  quan les dades de natalitat baixaven respecte al 2003 en gairebé 15 

persones, això és mitja classe.  

A mi em fa por que vostè digui que estan contents als instituts perquè d’aquí a tres anys 

els nascuts al 2007 quan vagin a l’institut la natalitat haurà augmentat de 174 a 207 . I 

si, és veritat que cada pare és lliure d’enviar els seus fills o filles on vulguin però aquí hi 

haurà, segurament, un augment de ràtio i vostès ara estan contents començaran a 

preocupar-se d’aquí a tres anys i els insto a què quan parlin d’una cosa s’assegurin bé 

d’aquesta cosa perquè realment no era un problema de natalitat , era un problema de què 

ha baixat la natalitat i per això no s’ha obert cap grup més. Gràcies. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Quan, Sr. Guillén, hi hagi la necessitat en el municipi, que en aquest moment no s’ha 

produït perquè les demandes no han estat així, des de l’ajuntament de la Garriga es 

vetllarà per tal que això sigui així. Mentrestant, repeteixo, aquestes no són competències  

municipals i vostè que tant parla de que aquí al ple del què hem de parlar és de les 

competències municipals, ja ha fet molt bé la regidora al dir-li que aquest debat el 

mantinguin al Parlament, doncs l’obrir les línies no és competència municipal ni res que 

decideixi l’ajuntament de la Garriga. Per tant quan sigui el moment, si hi ha aquesta 

necessitat perquè les matrícules així ho evidencien, no tingui cap dubte que aquest equip 

de govern vetllarà perquè no hi hagi cap noi, ni noia, ni perquè les ràtios es saltin i  no 

compleixi  la legalitat vigent. Aquest compromís per part de l’equip de govern hi és, 

però en aquests moments si no hi ha la necessitat no sé perquè insistim en què s’obri un 

altre grup d’ESO. La regidora li ha contestat molt bé el seu prec.   

 

Preguntes escrites 

 

Preguntes del Grup Municipal de C's la Garriga 

 

Primera pregunta: 

Sabem que han rebut, tot i que no ho han fet públic, un requeriment per part de l'Audiència 
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Nacional relacionat amb la moció aprovada en aquest Plenari el mes de novembre de 2015 de 

recolzament a la resolució 1/X del Parlament de Catalunya. Les preguntes són: 

a. Què els han demanat exactament l' Audiència Nacional?  

b. Què els han lliurat i quan ho han fet? 

c. Què l'Audiència Nacional faci requeriments a un Ajuntament no és quelcom 

usual i acostuma a estar relacionat amb temes greus, llavors: per què no ho han 

fet públic a la ciutadania?   

 

INTERVENCIONS 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

L’Audiència Nacional ens ha demanat còpia de l’acta del Ple. La setmana passada 

vàrem assistir en representació de l’ajuntament de la Garriga, la senyora Marrodán i jo 

mateixa, a recollir el guardó d’Infoparticipa conforme l’ajuntament de la Garriga en el 

seu web complia al 100% amb la transparència. Això entre altres coses vol dir que 

pengem a la web les actes del ple, actes que són literals, transcrites del que diem aquí i 

per tant no calen requeriments, és tan fàcil com connectar-se a la web de l’ajuntament 

de la Garriga i descarregar-se l’acta del ple. Hauria sigut més fàcil per part de 

l’Audiència Nacional fer aquest tràmit, perquè són actes que estan certificades, que 

estan aprovades a cada ple. Recordin que a cada ple fem l’aprovació de l’acta de la 

sessió anterior i que és un document oficial que està a disposició de tothom, òbviament 

també de l’Audiència Nacional. 

Dit això, ens han tornat a requerir, via mossos d’esquadra, l’acta del ple, per tant se li ha 

lliurat l’acta de ple com ens han demanat i també es demanava si a la meva persona 

se’m facultava a través d’aquest acord de ple a fer no sé quin tipus  d’accions. I no, la 

veritat és aquesta moció no em facultava a res , no em facultava a sortir al balcó a 

proclamar la independència, per tant així se’ls hi respon a l’Audiència Nacional, que no 

se’m facultava com a alcaldessa a fer res extraordinari. Això és el que se’ns ha demanat. 

Sobre quan s’ha lliurat, dir que s’ha lliurat aquesta setmana i se’ls ha lliurat la 

documentació requerida, òbviament. 

Que l’Audiència Nacional faci requeriments no és quelcom usual?. No, i menys de 

posicionaments polítics. És gravíssim que l’Audiència Nacional requereixi 

posicionaments polítics als ajuntaments. Podria requerir actes administratius com he dit 

abans quan hem parlat del tema però que requereixi pensament polític és gravíssim, si. 

Compartim amb vostè que és un fet molt greu, un tema molt greu que l’Audiència 
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Nacional ens demani el posicionament i el lliure pensament polític de cada un de 

nosaltres per fer no sabem exactament el què. 

A partir d’aquí, per què no ho hem fet públic?. Miri perquè  nosaltres no considerem 

que aquest sigui un fet que requereixi de “bombo i plateret” senzillament. No crèiem 

que un tràmit tant simple com el requeriment d’una acta de ple que repeteixo és un 

document públic s’hagués de publicar en premsa, ni fer-ho públic. Senzillament ho hem 

considerat un tràmit més  dels molts que es fan des d’altres administracions i així ho 

hem tramitat i per això no s’ha fet públic a la ciutadania. 

Recordo que quan els hi vaig explicar, a la junta de portaveus o a la comissió de 

participació, el fet de què se’ns havia requerit això, (perquè ho vaig posar en 

coneixement de la resta de formacions polítiques), vaig manifestar el posicionament de 

l’equip de govern. Vaig dir  què consideràvem que no calia fer ressò mediàtic d’aquest 

tema i així els hi vàrem demanar a la resta de regidors. Vostè  ho ha volgut portar a ple i 

fer-ho públic i bé està en la seva llibertat de fer-ho així, però des de l’equip de govern 

no vam considerar que s’hagués de fer “bombo i plateret” d’aquest fet i aquesta és la 

resposta a la seva pregunta. 

 

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

En fer-ho públic “m’han xafat la guitarra” els companys de la C.U.P que ho han fet en 

una moció. 

 

Segona pregunta: 

Com que ens preocupa el desenvolupament econòmic i les polítiques de promoció econòmica i 

vist que ja ens hem portat un ensurt amb a les primeres de canvi no havent-hi dit res sobre el 

tema de la problemàtica amb la C-17 (tot i fer esment al seu PAM) i donat que aviat portarem 

un any de legislatura i 5 de vostès al Govern Municipal, volem preguntar relacionat precisament 

amb l'apartat 2.3 de l'esmentat PAM: 

a. Quan i amb quins agents del territori s'han reunit des de la regidoria dirigida pel 

Sr. Pubill i si podem saber d'algun projecte que hagin acordat pel nostre poble. 

b. Quines iniciatives han pres per mirar de potenciar les activitats econòmiques 

existents i en especial amb el sector del moble al que vostès citen 

particularment al PAM. 

c. Han fet algun moviment per crear l'associació d'empresaris i propietaris de 

polígons industrials?  
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i. En cas afirmatiu, tenen una data aproximada de quan pot entrar en 

marxa.  

ii. Quins són els objectius que es plantegen amb aquesta associació? 

d. Quines actuacions han fet en el que portem de legislatura per la conservació i 

millora dels polígons industrials del municipi i els seus serveis? 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

A les preguntes 2a, 2b i 2c li respondrà el Sr. Pubill i a la 2d li respondrà el Sr. Esteban. 

 

Intervé el Sr. Jordi Pubill, regidor de promoció econòmica, indústria i treball: 

Gràcies senyora alcaldessa. Bona nit. Sr. Guillén li responc les preguntes: S’ha 

mantingut regularment des de l’inici de la legislatura trobades amb les patronals i estem 

pendents de convocar una reunió amb l’UPIC, que és la Unió de polígons industrials de 

Catalunya , per acabar de definir la política de promoció dels polígons d’activitat  

econòmica i en general del teixit empresarial. Per tant  també li comento que un dels 

projectes sobre el quan ens preguntava és la creació de l’associació de polígons de la 

Garriga, que esperem sigui un fet abans de final d’any, tot i que per part nostre la 

voluntat hi és i és ferma, també depèn de la resposta del sector. Una associació 

d’aquestes característiques el que farà és que el teixit empresarial dels polígons tingui 

interlocució directa i representació a les trobades periòdiques que es realitzin i dotaria a 

les empreses de l’empoderament, necessari també per cobrir necessitats que no depenen 

només de l’ajuntament. Per tant té un interès i estem disposat a tirar endavant aquesta 

associació.  

Pel que fa als projectes comentar-li que ja vàrem iniciar a principi d’any l’estudi per tal 

de desenvolupar un gran projecte de marca de la Garriga que permeti a nivell transversal 

dotar d’una eina per potenciar també el teixit empresarial i promocionar el nostre 

municipi realçant els actius i creant una imatge potent a  tots els nostres públics, tant 

interns, com externs. Aquest és un projecte que esperem desenvolupar a mig  termini, 

però que ja estem treballant i que creiem que serà cabdal per a la promoció econòmica 

del municipi. 

També dir-li que des de l’inici de la legislatura duc a terme personalment, junt amb 

tècnics del consistori, visites setmanals a les empreses del municipi, on a part de 

presentar-me i posar-me a la seva disposició, promocionem també el servei local 
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d’ocupació, escoltem les seves preocupacions i establim un canal directe d’interlocució. 

Ho seguirem fent i esperem que abans de finalitzar l’any, haguem visitat ja una 

cinquantena d’empreses.  

Una de les iniciatives per tal de potenciar l’activitat econòmica ha estat l’execució del 

programa PRO2 que duu a terme la unió empresarial intersectorial, s’han convocat dues 

sessions networking totalment gratuïtes i obertes a tot el teixit empresarial del nostre 

poble. La primera trobada, que es va dur a terme el passat mes de març a Can Raspall, 

va congregar un conjunt de 20 empreses. Com la trobada va ser un èxit i així ens ho van 

fer saber les empreses assistents, el proper mes d’octubre tornarà a haver una altra 

PRO2 i la intenció és crear més trobades d’aquest estil.  

Pel que fa al sector del moble, estem treballant amb les patronals per tal d’oferir 

programes que ens permetin la internacionalització ja que creiem que és una eina clau 

per tornar a fer créixer aquest sector. Igualment creiem que el projecte de marca que li 

comentava al principi també serà cabdal per promocionar la marca la Garriga arreu, una 

marca que se’ns dubte també els posarà en valor i servirà d’instrument per la 

dinamització d’aquest sector del moble.  

 

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de serveis urbans i via pública: 

Bona nit de nou. Bé, en quant a la conservació es fa la mateixa conservació que a la 

resta de vials i zones de la Garriga. Hem de vetllar perquè el llum funcioni, hem de 

vetllar perquè la pintura vial si es despinta es torni a pintar i també vetllem per si hi ha 

algun esvoranc a la via pública que també es repari.  

Per altra banda dir que s’ha millorat en diferents aspectes els polígons, per exemple ara 

fa un any es van legalitzar els dos quadres del sector A i B, amb una inversió de gairebé 

50.000€ que va millorar tot l’enllumenat de Can Tarrers i Ca n’Illa. 

També es va aprofitar la implantació del pla de senyalització per senyalitzar millor tota 

la zona dels polígons de la Garriga i també, evidentment, es va facilitar a les empreses 

transportadores, tant de fibra òptica com de gas, ara actualment, perquè  les empreses es 

puguin acollir a aquests serveis. 

Com veu s’està millorant molt als  polígons i evidentment s’arriba on es pot arribar pel 

personal que tenim, però em consta que actualment les empreses estan prou contentes 

del tracte que se li està donant a la conservació dels polígons de la Garriga.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 
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Si em permet afegir, i a nivell supramunicipal, dir que la Garriga estem inclosos i 

pertanyem també a un grup que es diu C17, perquè C17 no és només la carretera, sinó 

que és aquest projecte de treball conjunt a diferents àmbits del territori que va des de 

Puigcerdà fins a Mollet i que engloba tots els municipis pels quals passa aquest eix que 

és la C17. És un projecte supramunicipal que treballa pel desenvolupament global de tot 

aquest eix, de tot aquest conjunt de territoris. 

A l’àmbit de les infraestructures, per tant, si estem en un grup de millora de les 

infraestructures que inclou entre d’altres la C17, però també l’R3.  

També a l’àmbit de promoció econòmica visualitzen el territori com un únic territori,( 

no s’ha utilitzat només per municipis), per tal de poder fer promoció del global tenint en 

compte que en aquest sector tenim punts molt diferenciats, permeti’m posar un exemple 

com podria ser el Circuit de Catalunya i tot el pull d’empreses que pot portar al seu 

voltant. Formem part d’aquest eix de treball. 

També en temes de turisme i també en temes de formació i coneixement perquè també a 

través de la universitat de Vic i de la Fundació Universitària Martí l’Humà treballem en 

temes, a nivell supramunicipal, en tots aquests àmbits que no deixen de buscar la 

prosperitat i el desenvolupament de tot aquest territori i òbviament de la promoció 

econòmica, de la que vostè manifestava la seva preocupació i que compartim com a 

equip de govern, que és un eix principal i fonamental de treball, perquè està clar que si 

la promoció econòmica tira endavant, si la creació d’empreses genera nous llocs de 

treball probablement avançarem com a país i aquesta també és la nostra aposta. 

 

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

Estic d’acord, senyora alcaldessa, amb això últim que ha dit. Crec que de tota la tarda 

nit és l’únic en què estem d’acord.  

 

Tercera  pregunta: 

Quantes empreses s'han creat o instal· lat a la Garriga des de juny del 2015 fins març d'enguany i 

quantes han cessat activitat o han marxat? 

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé el Sr. Jordi Pubill, regidor de promoció econòmica, indústria i treball: 

Bona nit de nou. Actualment estem treballant en l’actualització del cens comercial i de 
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serveis. Tan bon punt com acabem aquesta tasca, que vam començar a l’inici de la 

legislatura, començarem a treballar en l’actualització del cens d’activitats.  

Igualment i amb caire positiu, Sr. Guillén, em consta que vostè precisament és un dels 

que assisteix regularment a les juntes de govern i sap que allà és pot assabentat de les 

comunicacions prèvies i de les llicències que es donen , o d’altra tipus de llicències, per 

tant també podria estar al corrent d’aquestes informacions. Gràcies. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Entenent, Sr. Guillén, com li ha dit el regidor que ara s’està fent el cens de tota la part 

comercial i que es procedirà a fer també a nivell empresarial, llavors disposarem 

d’aquesta dada que ara no tenim, però la voluntat és tenir-la i poder-la compartir amb 

tots vostès. 

 

Preguntes orals 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

En primer lloc voldria fer un aclariment. Com a alcaldessa i com a màxima representant 

de l’equip de govern els vull demanar disculpes pel retràs amb que es contesten les 

preguntes orals i d’alguna pregunta del ple anterior que no hagi estat contestada encara, 

com ens ha recordat a principi del plenari el Sr. Valiente.  

Per tant disculpes, perquè això no pot passar i per tant no tornarà a passar més. Havent 

detectar aquest fet a finals de setmana passada, el dilluns, com cada dilluns a la tarda, 

ens vàrem reunir l’equip de govern i vàrem posar sobre la taula aquest fet, es va dir que 

no es podien demorar més de 10 o 15 dies les respostes a les preguntes que es fan al ple 

i donar-les per escrit. Per tant en aquest sentit ja hem posat fill a l’agulla i ens hem 

organitzat de tal manera que aquest compromís que agafa l’equip de govern és de què, 

com a màxim, quinze dies després del ple tindran totes les respostes per escrit a les 

preguntes orals que s’hagin formulat al ple .Creiem que aquesta ha estat una errada que 

no es pot tornar a repetir i per tant hem pres els mecanismes i les precaucions 

necessàries perquè no es torni a produir. Vagi per endavant això  i sobre tot les nostres 

disculpes, per no haver-ho fet ni en temps ni en forma en els anteriors plenaris. 

 

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

Havíem dit de presentar un prec oral, però un cop dit això ja queda substituït pel que 

heu dit.  
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Algunes de les preguntes que volien fer són del plenari passat i algunes se’ns han resolt 

avui  mateix parlant, per tant comencem amb les que no estan resoltes.   

Primera: Davant les notícies de que l’empresa concessionària de les ambulàncies a la 

Garriga pressiona per que li posin un espai habilitat per al descans dels i les 

treballadores ja que el que hi ha actualment no compleix els requisits mínims que marca 

la llei per al descans del personal. Sabent que l’empresa s’ha reunit amb l’ajuntament i 

no ha rebut una resposta satisfactòria. Sabent que el municipi de l’Ametlla ja ha ofert un 

espai adient a l’empresa concessionària. Aquest ajuntament deixarà que l’ambulància 

que ara tenim a la Garriga es desplaci a l’Ametlla i perdem aquests minuts que tant 

importants poden ser en el trajecte? 

Segona: Pel que fa l'Artigassa, voldríem saber que n'opinen de la resposta de Samalús 

de fer només 8 barbacoes per tal de sospesar durant el primer any l'impacte a la zona. 

No hem rebut cap resposta de l'ajuntament (Es demana a través de la Plataforma) . I ens 

sorgeixen qüestions, com ara qui ho ha de sospesar, sobre quins barems inicials, etc.? 

Tercera: Voldríem saber si el Procés Participatiu de Can Luna que s’iniciarà aviat serà 

vinculant? 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Intentarem respondre-les totes. Referent a l’espai habilitat per les ambulàncies  dir que 

l’espai habilitat està al nou CAP, s’està treballant la possibilitat d’ampliar aquest espai, 

el que requeria era només una petita ampliació, però encara no tenim resposta. 

L’empresa en cap cas ens va manifestar la seva voluntat d’anar-se’n a l’Ametlla del 

Vallès. Jo seria molt curós a l’hora de donar certes informacions i ho dic perquè diu : 

Aquest ajuntament deixarà que l’ambulància que ara tenim a la Garriga es desplaci a 

l’Ametlla i perdem...òbviament a nosaltres ens interessa mantenir l’ambulància a la 

Garriga, dit això, no és del tot cert  el fet d’aquest minuts d’espera. Per què?. Perquè el 

fet que hi hagi una ambulància la Garriga no garanteix que sigui només pels serveis que 

es fan a la Garriga. Aquesta ambulància pot ser requerida per un altre municipi, per tant 

s’ha de desplaçar a un altre municipi i algú de la Garriga pot requerir una ambulància 

que vindrà d’un altre lloc. Per tant no és cert que aquests minuts depenguin del lloc on 

està ubicada l’ambulància. Això s’ha d’explicar molt bé, perquè sembla que la que 

tenim aquí és només per la Garriga, però només que hi haguessin dos serveis a la 

Garriga ja no tindríem la mateixa ambulància i per tant els minuts de retrard es 

produirien igualment. Repeteixo no és una ambulància per l’ús estricte de la gent de la 
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Garriga sinó que dóna servei a diferents municipis. Aquesta mobilitat de l’ambulància 

és molt important de recalcar perquè en el cas de què se n’anés a l’Ametlla ( que 

repeteixo no és la voluntat i treballarem perquè l’ambulància es quedi aquí), tampoc ens 

han manifestat de marxar, només ens van manifestar la necessitat que quan pugui ser 

tenir una millor ubicació perquè estar al CAP no els acaba d’agradar. Això que estan en 

un lloc nou, que es va habilitar al CAP un espai pel descans de les persones que estan a 

les ambulàncies i aquest espai és nou i per tant no estan en les mateixes condicions que 

havien estat amb anterioritat a l’antic CAP. Jo personalment ho havia visitat i havia vist 

en les condicions en què estaven. 

Per tant en aquest sentit s’està treballant i és important deixar clar el missatge aquest, 

dir que no es perden minuts ni es perd efectivitat perquè nos empre l’ambulància de la 

Garriga ve de la Garriga i no sempre la de la Garriga és per gent de la Garriga sinó que 

també és per gent d’altres municipis. 

Referent al tema de l’Artigasa , repeteixo que no és competència de l’ajuntament de la 

Garriga. Des de l’ajuntament de la Garriga hem fet tot allò que està a les nostres mans i, 

permeti’m dir, i més! . Perquè tenim dos contenciosos interposats  un contra la llicència, 

contra l’ajuntament de Cànoves i Samalús, i un contra la resolució de la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya i per tant les nostres 

competències són les que són, amb els arguments que hem pogut exposar en aquests 

contenciosos, però això és una llicència que dóna l’ajuntament de Cànoves i per tant jo 

demanaria que totes aquestes preguntes se li fessin al plenari de l’ajuntament de 

Cànoves que és qui acaba donant les llicències. Si 8, si 16 o 24 barbacoes i si fos per 

l’ajuntament de la Garriga n’hi hauria zero!. Perquè en cap cas haguéssim donat aquesta 

llicència. Des d’un altre ajuntament l’han donada i nosaltres no hi tenim més 

competència que gairebé el fet de reclamar sobre el camí per on s’accedirà a l’Artigasa. 

En tot cas dir que la llicència no està donada per 8 barbacoes sinó que està donada per 

24 i el que s’ha acordat amb la propietat és que es començarà amb 8 per veure com li va. 

Crec que això ja li va bé a la propietat, a partir d’aquí la competència no es nostre, no 

podem fer-hi més, no tenim més resposta al tema. 

Referent al tema de Can Luna, sobre si la consulta serà o no vinculant dir que tot i que 

no serà vinculant, serà tinguda en compte i es portarà a ple el seu debat, per tant dir que 

quan es fa una consulta vol dir que es vol escoltar la ciutadania i vol dir que vol tenir en 

compte les seves propostes i això és el que farem des de l’equip de govern i des del 

plenari de la Garriga, tenir en compte les propostes de la ciutadania en aquest procés 
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perquè amb aquestes propostes es dissenyarà el futur equipament de Can Luna. Aquesta 

és la nostra voluntat, si això se’n diu  vinculant o no  jo no ho sé, però si es tindran en 

compte les propostes de la ciutadania i per tant ens interessa que participin el màxim de 

col·lectius, de ciutadans i ciutadanes, de veïns i veïnes de la Garriga i ens interessa que 

totes les entitats de qualsevol caire de diferents edats també hi participi.  qui vulgui 

participar des del casal de joves , el casal de la gent gran i que sigui el màxim de 

representativa de la realitat i de la pluralitat del nostre municipi i desitgem que aquest 

procés sigui així perquè creiem que així serà quan recollirà les verdaderes necessitats, 

d’aquest equipament, que té el municipi de la Garriga.  

 

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

Com vostè porta més temps que jo en aquest plenari li prego si us plau que em digui en 

quin article del ROM està estipulat que els torns d’intervenció  són de dos minuts i un 

minut, com ja dit. Només per saber-ho, perquè no ho he sabut veure.   

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Em consta que responent a una de les preguntes del plenari anterior se’ls ha adjuntat per 

correu electrònic el ROM. És el ROM vigent, que es va aprovar l’anterior mandat, 

potser l’altra mandat i li puc dir que per part del nostre grup es va defensar que no es 

cronometrés el temps de les intervencions i que fos lliure, però es va decidir el contrari. 

No és així senyor secretari, si no m’equivoco, que està reglamentat el temps?.  

 

Intervé el Sr. Joaquim Rosell, secretari de la corporació 

Si, constava un temps. 

Una altra pregunta que se’m feia és el número de persones que podien intervenir i vaig 

contestar que el ROM parlava de torns de cada grup, no de persones.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Però hi havia el minutatge. 

 

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

Si, ara no sabria dir quin minutatge era però crec que parlava de dues intervencions i 

una més per al·lusions . 

 



 

p.o. 27/04/2016 
 

120

Sra. alcaldessa: 

 Però de minutatge no?. 

 

Sr. Rosell: 

 Ara no ho recordo. 

 

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

Article 58è. Les intervencions, siguin les que siguin, no tenen una durada 

determinada, sinó que és la que cada grup consideri necessària, no obstant això 

pot pactar-se una  durada determinada, per acord de la Junta de Portaveus, en 

cas d’assumptes d’especial transcendència inclosos a l’ordre del dia. 

Aquest ROM és el que tinc jo, si n’hi un altre que no és aquest. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 No, només hi ha un. 

 

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

 Blanco i en botella!. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Bé, ho revisarem. Feta la pregunta, feta la resposta. 

 

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

Avui s’ha parlat del manteniment dels polígons i s’ha parlat de què fa un any que es va 

fer una intervenció per  canviar els quadres dels polígons de Can Terrers i de Ca n’Illa i 

ens agradaria saber si aquest canvi de quadres afecta al carrer Barcelona o no afecta al 

carrer Barcelona perquè segueix aturat. 

I la segona pregunta és en referencia al carrer Vulcà. A l’alçada del carrer Ca n’Illa es 

van fer unes obres. Aquelles obres es van aturar i allà ha quedat un Dumper que porta 

dos mesos allà parat. Es va retirar asfalt i a la llera del riu hi ha una acumulació d’asfalt 

des de fa dos mesos que no s’ha enretirat i per altra banda després d’aquest asfalt s’ha 

continuat fent un abocament indegut de mobles que tampoc s’ha enretirat i d’això ja fa 

dos mesos. M’agradaria saber qui ha fet aquestes obres, si les ha fet una empresa o les 
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ha fet la brigada i si les ha fet una empresa fer un requeriment perquè aquesta empresa 

enretiri les escombraries .  

 

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via pública i serveis urbans: 

El tema del carrer Barcelona no té res a veure amb els quadres que es van legalitzar sinó 

que té a veure amb el robatori de cable que es va fer ara fa un temps i s’està pendent de 

restaurar el cable del carrer Barcelona i també del carrer Bages, fins al pont, que allà 

també està fosc. Està pendent de fer i s’ha quantificat en gairebé 100.000 euros i tenim 

intenció de fer-ho properament.  

Pel que fa a la runa, és cert que és una empresa privada, una empresa que està instal·lant 

gas a diverses naus del polígon  i si s’han fet acopi de material instarem a l’empresa a 

què enretiri el material aquest que està a la zona verda del carrer Vulcà. 

 

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

Però a  part, que no és responsabilitat de l’empresa, allà s’han deixat uns mobles des de 

fa un mes i mig o dos mesos i voldríem demanar que almenys passi la Unitat Operativa 

de Serveis  a retirar aquells mobles. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Ens ho anirem a mirar. D’acord, gràcies. 

 

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

Tot i que la Sra. alcaldessa ha donat abans explicacions i ha dit que ho arreglaran, volia 

reclamar per escrit la pregunta que també vàrem fer per escrit, sobre les multes del 

carrer Samalús. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 D’acord, doncs en prenc nota. 

 

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-tres  minuts, del qual 

com a Secretari dono fe. 

 

Vistiplau        
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Meritxell Budó i Pla       Joaquim Rosell i López  

Alcaldessa             Secretari  


