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

30 DE MARÇ DE 2016 

 

La Garriga, trenta de març 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: 

Sra. Montserrat Llobet i Llonch (CiU) 

Sr. Joan Esteban i Sans (CiU) 

Sr. Jordi Calatrava i Adell (CiU) 

Sra. Juliet Grau i Gil (CiU) 

Sr. Jordi Pubill i Sauquet (CiU) 

Sra. Meritxell Coma i Vernet (CiU) 

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

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

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

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

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

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

Sr. Ángel Guillén i Deu (C’s) 

Sr. Àlex Valiente i Almazán (PSC-CP) (*) 

Sr. Xavier Bernaldo i Cararach (SI-Solidaritat) 

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

 

Secretari: Sr. Joaquim Rosell i López 

Interventor accidental: Sr. Pere Espaulella i Afán de Rivera    

 

(*) El Sr. Àlex Valiente s’incorpora al punt número 4. 
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Ordre del dia: 

 

1. Aprovació, si s’escau,  d’acta núm. 82 corresponent al ple ordinari de 24 de febrer de 

2016  

2. Despatx d’ofici  

3. Aprovació de la pròrroga del conveni per a la gestió dels residus de paper i cartró d’origen 

comercial amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental 2016 

4. Derogació de l’ordenança general municipal G10 Ordenança reguladora de la intervenció 

integral de l'administració municipal en les activitats i instal· lacions , i l’Ordenança 

Municipal G17 reguladora dels establiments musicals i de restauració de pública 

concurrència 

5. Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T11, reguladora de la taxa per la 

prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat de la ciutadania i les 

empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració 

responsable i pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les 

revisions periòdiques 

6. Rectificació de la doble immatriculació al registre de la Propietat dos de Granollers de la 

finca destinada a equipament docent a Can Noguera 

7. Modificació del Reglament del Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament i 

Solidaritat de la Garriga.  

8. Aprovació de l’acord de condicions dels empleats públics de l’ajuntament de la Garriga.  

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

10. Ratificació de la resolució d’Alcaldia-Presidència relativa a l’aprovació del pla 

pressupostari a mig termini període 2017-2019 

11. Donar compte de les resolució d’alcaldia de modificació de  l’organització del govern 

municipal 

12. Adhesió al Manifest Institucional del Dia Internacional de les Dones (8 de març) 

13. Informes de l’alcaldia  

14. Mocions. 

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

Bon dia a tots i totes i benvinguts a la sessió plenària del mes de març. En primer lloc 

excusar al Sr. Valiente que s’incorporarà més tard. Per un problema de transport públic 

no ha pogut arribar puntualment però així que arribi s‘incorporarà. 

Començarem essent 16 regidors. 

 

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. 82 corresponent al ple ordinari de 24 de febrer 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 de l’acta, estem d’acord. 

 

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

 Bona tarda també a tothom. Res a dir. 

 

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. No tenim res a dir.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 16  membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 

2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 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 24 de febrer 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 
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RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:  
 
Núm. Àrea Regidoria Decret Data Extracte Resolució 
1 Alcaldia Serveis 

interns/RH 
 31/12/15 Avocar la i nomenar 

funcionària interina per 
programa a la senyora CFP, 
com a Coordinadora del 
Projecte C-17 (grup A2-
18), amb una jornada de 
37,5h/setmanals (100%) a 
partir del dia 1 de gener de 
2016, per cobrir 
temporalment la plaça 
mentre es duu a terme el 
procés reglamentari per a la 
seva cobertura. 

2 Hisenda , 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  31/12/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2015.60, 
mitjançant transferències 
de crèdit entre aplicacions 
de despesa del pressupost 
vigent. 

3 Hisenda , 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  31/12/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2015.60 per import 
de 101.592,15 euros amb 
finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions 
pressupostàries. 

4 Hisenda , 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  31/12/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2015.61, mitjançant 
transferències de crèdit 
entre aplicacions de despesa 
del pressupost vigent 

5 Hisenda , 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  31/12/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2015.61 per import 
de 8.119,06 euros amb 
finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions 
pressupostàries. 

6 Hisenda , 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  31/12/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2015.62, mitjançant 
transferències de crèdit 
entre aplicacions de despesa 



 

p.o. 30/03/2016 
 

5

del pressupost vigent. 
7 Hisenda , 

Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  31/12/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2015.62 per import 
de 4.298,49 euros amb 
finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions 
pressupostàries. 

8 Hisenda , 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  31/12/15 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
relació de despeses menors 
de caràcter periòdic i 
repetitiu i de personal 
corresponents al dia 31 de 
desembre per un import 
total de 1.311.379,80 euros 

9 Hisenda , 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Comerç i 
emprenedoria 

 26/1/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
signatura de l’addenda 
núm. 5 al conveni de 
col·laboració 
interadmnistratiu entre els 
ajuntaments de la Garriga, 
Les Franqueses, 
Canovelles, l’Ametlla del 
Vallès Figaró-Montmany i 
Tagamanent. 

10 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 4/2/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar 
l’abonament de les 
gratificacions per treballs 
extraordinaris al personal 
municipal relacionat al 
decret ( Tècnica auxiliar de 
joventut i cap de conserges)  
per l’especial 
responsabilitat que 
comporta estar al càrrec de 
la festa de cap d’any  per 
import total de 215,46€. 

11 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 4/2/16 Avocar la competència i 
aprovar el pagament d’un 
complement de 
productivitat al conserge de 
Cultura(AP) per 
desenvolupar la tasca 
d’auxiliar tècnic durant 
39,45 hores en el mes de 
gener de 2016, la quantitat 



 

p.o. 30/03/2016 
 

6

de 59,17 euros. 
12 Alcaldia Serveis 

interns/RH 
 10/2/16 Abonar a la Sra. IGA, 

educadora social (grup A2) 
amb motiu de la 
finalització del contracte 
laboral temporal, l’import 
brut de 724,98 € 
corresponent a la part 
meritada de la paga de juny 
i de desembre i les 
vacances no gaudides 

13 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 10/2/16 Abonar a la Sra. MGA, 
administrativa (grup C-1) 
amb motiu de la 
finalització de la relació 
administrativa amb aquest 
ajuntament, l’import brut 
de 1.682,15 € corresponent 
a la part meritada de la 
paga de juny i les vacances 
no gaudides. 

14 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 11/2/16 Contractar al senyor RCC, 
com a conserge d’esports 
(grup AP-10), mitjançant 
contracte d’interinitat, al 
100% de jornada (37,5 
hores/setmanals) a partir 
del 16 de febrer de 2016 i 
fins que es cobreixi la plaça 
pel procediment 
reglamentari. 

15 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 11/2/16 Liquidar l’import brut als 
treballadors  que es detallen 
al decret amb motiu de la 
finalització del contracte 
laboral que van formalitzar 
amb aquest  Ajuntament en 
el marc del POM 2015, per 
import total de 3.721,50€. 

16 Identitat Ensenyament  11/2/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
relació cobratòria dels 
rebuts corresponents al mes 
de febrer del curs 2015/16 
de l’Escola Municipal de 
Música “Josep Aymerich”, 
de 373 valors, per un 
import de 21.366,10 euros, 
corresponent al concepte 
pressupostari Estudis 
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reglats i 529,45 euros, 
corresponent al concepte 
pressupostari “EMM 
Monogràfics mensuals”. 

17 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 12/2/16 Avocar la i acordar la 
finalització de la comissió 
de serveis del senyor DAA,  
agent de la policia local 
amb efectes a partir del dia 
28 de febrer de 2016 ambr 
motiu de la reincorporació 
el dia 29 de febrer a la seva 
administració d’origen a 
l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat i liquidar l’ 
import de 1.141,91€ euros 
bruts, amb motiu de la 
finalització de la comissió 
de serveis, corresponent a 
la part proporcional dels 
conceptes de la paga 
extraordinària de juny i 
plus de  festivitat. 

18 Hisenda , 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  12/2/16 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2016.01, mitjançant 
transferències de crèdit 
entre aplicacions de despesa 
del pressupost vigent. 

19 Hisenda , 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  12/2/16 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2016.01 per import 
de 200,00 euros amb 
finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions 
pressupostàries. 

20 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

15/2/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, el dia 
21 de febrer de 2016, en 
horari de 16:0 a 22:00 h., a 
l’Associació Rondalla 
Puiggraciós, per portar a 
terme l’activitat de fer un 
assaig general de un nou 
concert de La Rondalla. 

21 Hisenda , 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Comerç Per 
delegació 

15/2/16 Autoritzar a l’Agrupació de 
Serveis i Comerciants de la 
Garriga, ASIC, la 
celebració de la activitat 
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“Garrigangues” a la plaça 
de Can Dachs, el diumenge 
28 de febrer de 2016. 

22 Hisenda , 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació  15/216 Autoritzar el pagament de 
387,98 euros corresponents 
a l’inserció  al BOE, de 
l’anunci de formalització 
del contracte de servei de 
neteja  de les dependències 
municipals de l´ajuntament 
de la Garriga. 

23 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 15/2/16 Avocar la competència i 
contractar a la senyora 
MOFC , com a professora 
de l’EMM (grup A1-22) 
amb una jornada del 
58,53%  (21,95h 
h/setmanals) a partir del dia 
15 de febrer de 2016 
mitjançant contracte laboral 
d’interinatge i fins que la 
titular de la plaça, de baixa 
per IT, es reincorpori. 

24 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

16/2/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, el dia 
29 d’abril de 2016, en 
horari de 20:30 a 23:00 h., 
al Cor Americantus, per 
portar a terme l’activitat de 
fer concert monogràfic del 
compositor argentí Carlos 
Guastavino “Americantus 
canta Guastavino”. 

25 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

16/2/16 Autoritzar a l’Assemblea 
Nacional Catalana, 
Territorial la Garriga, per 
instal· lar una parada 
informativa al carrer 
Centre, a l’alçada de la 
plaça de Can Dachs, el dia 
5 de març del 2016, de les 
10h a les 14h. 

26 Identitat Joventut  16/2/16 Pagament a justificar de 
l’àrea de joventut per 
import de 1.240€ per a fer 
front a les despeses 
derivades de la compra de 
diferents articles per les 
activitats organitzades pel 
Punt d’Informació Juvenil i 



 

p.o. 30/03/2016 
 

9

el Casal de Joves. 
27 Alcaldia Serveis 

interns/RH 
 16/2/16 Avocar la competència i 

complementar les 
retribucions al 100% dels 
treballadors relacionats al 
decret, que van causar 
incapacitat transitòria 
durant els mesos de 
desembre i gener, i així ho 
han demanat. 

28 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 16/2/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró municipal 
d’habitants al Sr. EPO, de 
l’habitatge situat al carrer 
Calàbria núm. 20 2n 1a, per 
no haver acreditat el 
requisit de la residència 
habitual en aquest domicili. 

29 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 16/2/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró 
municipal d’habitants a la 
Sra. VMEB, de l’habitatge 
situat al carrer Impremta 
núm. 64 3r 2a, per no haver 
acreditat el requisit de la 
residència habitual en 
aquest domicili. 

30 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 16/2/16 Avocar puntualment la 
competència i encomanar 
temporalment les funcions 
de coordinació del servei 
de l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà a la senyora ECP, 
funcionària de carrera, pel 
període de l’1/01/2016 al 
30/04/2017, ambdós 
inclosos i establir un 
complement de 
productivitat de 350€ bruts 
mensuals per dotze pagues. 

31 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 16/2/16 Avocar puntualment la 
competència  i autoritzar la 
petició de la Sra. MTSO, 
tècnica mitjana de 
Recursos  Humans (A2), de 
la reducció d’un terç de la 
jornada laboral amb el 80 
% de les retribucions per 
cura de fill amb 
discapacitat amb efectes 
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del 26 de febrer de 2015 i 
abonar els endarreriments 
corresponents des del 
26/2/15 fins a l’actualitat 
per un import de 4.695,17€. 

32 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 16/2/16 Avocar la competència i 
nomenar funcionaris 
interins de l’Escala 
d’Administració Especial, 
Subescala Serveis 
Especials, Classe Policia 
Local, grup C2, de la 
plantilla de personal 
funcionari d’aquesta 
Corporació com a agents de 
la Policia Local a la 
senyora MCD i al senyor 
DHC els quals compleixen 
tots els requisits exigits per 
a ocupar aquest lloc de 
treball, a partir del 19 de 
febrer de 2016 i mentre 
duri la situació 
d’Incapacitat Temporal 
dels agents FJAM i JJAP. 

33 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 
delegació 

17/2/16 Avocar la competència i 
restar assabentats de 
l’assistència del personal 
municipal relacionat al 
decret,  als cursos de 
formació que es detallen i 
aprova les despeses 
corresponents de 
locomoció. 

34 Hisenda , 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  17/2/16 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits número 
2016.02, mitjançant 
transferències de crèdit entre 
aplicacions de despesa del 
pressupost vigent. 

35 Hisenda , 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  17/2/16 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2016.02 per import 
de 6.715,10 euros amb 
finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions 
pressupostàries. 

36 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 17/2/16 
 

Liquidar l’import brut de 
1.473,52 € euros al senyor 
RCC, amb motiu de la 
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finalització del contracte , 
de relleu temporal i a temps 
parcial, (27,75 hores 
setmanals) que tenia amb 
aquest ajuntament des del  
4 de setembre de 2012, i 
fins com a màxim el dia 15 
de febrer de 2016 o la data 
de jubilació total o 
d’extinció del contracte del 
senyor MBB el qual havia 
sol·licitat la jubilació 
parcial. 

37 Territori i 
Sostenibilitat 

Medi ambient  18/2/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
acordar el tancament de 
l’expedient per queixes de 
contaminació acústica de 
l’activitat de bar-restaurant 
situada al carrer Figaró, 
núm. 2-4 baixos del terme 
municipal, a nom de Bar 
Illot. 

38 Hisenda , 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  19/2/16 Avocar puntualment la 
competència sobre la gestió 
econòmica delegada a la 
Junta de Govern Local per 
Resolució d’Alcaldia de 
data 14 de juny de 2011 i 
concedir a la senyora 
AGM, el fraccionament del 
pagament del deute 
tributari del deute que té 
amb aquesta 
Administració, de 
l’expedient corresponent a 
les quotes del cànon del bar 
del Teatre per import de 
1.507,93€ (import 
principal). 

39 Alcaldia Secretaria  19/2/16 Convocar la sessió 
ordinària del Ple a la Sala 
de Plens el dia 24 de febrer 
de 2016 a les 19 h. I fixar 
l’ordre del dia.  

40 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 19/2/16 Liquidar l’ import brut de 
34,25 € € euros a la Sra. 
MOFC, amb motiu de la 
finalització del contracte de 
la treballadora atès que s’ha 
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reincorporat la titular, de 
baixa per IT. 

41 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 
delegació  

22/2/16 Autoritzar el permís de 
paternitat al senyor RCC 
Conserge d’esports  (grup 
AP) des del dia 23 de 
febrer i fins al dia 21 de 
març (28 dies/naturals), 
ambdós inclosos. 

42 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 
delegació  

22/2/16 Autoritzar l’assistència del 
tècnic de patrimoni de 
l’Ajuntament, ECA a les 
XV jornades de “ 
l’Asociación para la 
Interpretación del 
Patrimonio”, que tindran 
lloc a Barcelona entre els 
dies 10 i 13 de març de 
2015 i aprovar les despeses 
corresponents a 
desplaçaments i dietes. 

43 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 22/2/16 Avocar la i contractar al Sr. 
LEC, com a conserge 
d’Esports (grup AP-10) del 
24 de febrer 2016 al 21 de 
març de 2016 ambdós 
inclosos, mitjançant 
contracte laboral 
d’interinatge per 
substitució del senyor RCC 
de baixa per paternitat. 

44 Identitat Ensenyament  23/2/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
llogar a l’empresa SH 
Concept Formació, SL, de 
Sant Hilari de Sacalm una 
aula de l’EME el dia 29 de 
febrer, 4 hores per fer un 
curs de formació sobre la 
prevenció de riscos laborals 
i aprovar la liquidació 
corresponent per import de 
33,88€. 

45 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

24/2/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, el dia 
12 de març de 2016, en 
horari de 10:0 a 14:00 h., a 
Omnium Cultural la 
Garriga, per celebrar la 
Diada del Soci. 
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46 Serveis a les 
persones 

Acció social   25/2/16 Aprovar la signatura d’un 
contracte de cessió d’ús 
temporal a precari d’un 
habitatge social, ubicat al 
carrer de Pere Ballús 19 a 
la Sra. JMG amb efectes 
del dia 1 de març de 2016 i 
fins el 31 d’agost de 2016, 
per un termini inicial de 6 
mesos  de conformitat amb 
el reglament dels 
Habitatges socials. 

47 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 25/2/16 Avocar la competència  i 
autoritzar la petició de la 
Sra. RGN , administrativa 
adscrita a Educació (C1-
14) per incorporar-se a 
jornada completa amb 
efectes a partir del dia 
01/03/2016. 

48 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

25/2/16 Concedir l’ús del Teatre la 
Garriga a l’AMPA Giroi i a 
l’AMPA Tagamanent el 28 
de maig de 2016 de 10.00h 
a 19.00h per la 
representació de les 
activitats extraescolars de 
teatre de les dues escoles, 
d’acord amb la seva 
sol·licitud. 

49 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

25/2/16 Concedir autorització a 
l’Associació de Veïns del 
Barri del Lledoner de 
Granollers per celebrar la 
4ª Pedalada Popular el 
diumenge 17 d’abril del 
2016 pel municipi de la 
Garriga. 

50 Alcaldia Secretaria  25/2/16 Aprovar la signatura d’un 
contracte de cessió d’ús 
temporal a precari d’un 
habitatge social, ubicat al 
carrer de Pere Ballús 13 a 
l’Associació El Far, amb 
efectes del dia 1 de març de 
2016 i per un termini de 4 
anys. 

51 Identitat Cultura   26/2/16 Avocar la competència i 
aprovar la factura número 
16-001-JPF en concepte de 
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la funció de l’artista Adrià 
Puntí de 6.080,25 € ( IVA 
inclòs) de data 23 de febrer 
de 2016, corresponent el 
concert La clau de girar el 
taller de l’Adrià Puntí 
realitzat el dia 20 de febrer  
a les 20 h al Teatre de la 
Garriga, a  l’empresa Tren 
d’Olot S. L de Vilanna-
Bescano.  

52 Alcaldia Secretaria  26/2/16 Admetre a tràmit la 
reclamació presentada per 
ACG, 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 27 de 
novembre de 2015, en 
caure un arbre situat al 
carrer Sancho Marraco, a 
l’alçada del número 78. 

53 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 
delegació 

29/2/16 Avocar la competència i 
restar assabentats de 
l’assistència del personal 
municipal als cursos de 
formació detallats al decret 
i aprovar les despeses 
corresponents de 
locomoció. 

54 Identitat Cultura Per 
delegació 

29/2/16 Autoritzar la cessió de la 
Sala Polivalent de Can 
Raspall  el dia 8 de març de 
2016 de 19 a 21h. a 
l’entitat Dones d’Ara de la 
Garriga per portar a terme 
l’activitat de conferència 
sobre el treball amb les 
emocions. 

55 Alcaldia Serveis 
interns/Secreta
ria  

 29/2/16 Delegar en el/la Sr./a Neus 
Marrodán Torrents, 
Primera Tinent d'Alcalde, 
la totalitat de les funcions 
de l'Alcaldia, en els termes 
de l'article 23.3 Llei 
7/1985, de 2 d'abril, 
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Reguladora de les Bases 
del Règim Local, durant el 
període del 3 i 4 de març de 
2016 (ambdós inclosos), 
per absència de l’alcaldessa 
del municipi al estar de 
viatge professional. 

56 Serveis a les 
persones  

Esports Per 
delegació 

1/3/16 Autoritzar la cessió de la 
pista poliesportiva número 
1 el dissabte 5 de març de 
2016 a l’Associació 
Arbolag per organitzar un 
campionat de futbol sala de 
13.00 a 22.00h.  

57 Identitat Cultura Per 
delegació 

2/3/16 Autoritzar la cessió de la 
Pista número 1 a l’ACR 
Front Diabòlic,  en motiu 
de la realització anual del 
curs de formació per a nous 
membres nouvinguts a 
l’entitat el dia 6 de març de 
2016 de 10.00 h del matí a 
les 20.00 h, d’acord amb la 
seva sol· licitud. 

58 Alcaldia Secretaria  2/3/16 Atorgar delegació especial 
a favor de la Regidora 
d’aquest Ajuntament Sra. 
Montserrat Llobet Llonch, 
d’atribució de competència 
per celebrar el matrimoni 
en forma civil, essent 
encàrrec específic per 
aquell que s’ha previst 
contraure el dia 5 de març 
de 2016, en aquesta 
població a les 12,00 hores. 

59 Hisenda , 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  2/3/16 Avocar puntualment la 
competència sobre la gestió 
econòmica delegada a la 
Junta de Govern Local per 
Resolució d’Alcaldia de 
data 19 de juny de 2015 i 
aprovar el pagament per 
import de 69.444,68 euros 
al Consorci Teledigital 
Granollers, de forma 
fraccionada, per l’exercici 
2016.  

60 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 2/3/16 Procedir a la baixa de 
domicili de la inscripció 
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padronal del Sr. JAGD i 
a gestionar un canvi de 
residència a la seva 
inscripció padronal. 

61 Hisenda , 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  2/3/16 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2016.03, mitjançant 
transferències de crèdit 
entre aplicacions de despesa 
del pressupost vigent. 

62 Hisenda , 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  2/3/16 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2016.03 per import 
de 33.606,84 euros amb 
finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions 
pressupostàries. 

63 Serveis a les 
persones 

Esports  3/3/16 Avocar la competència i 
aprovar les gratificacions 
per treballs extraordinaris 
al personal municipal de 
l’àrea d’Esports relacionat 
al decret  per import total 
de 274,14€.  

64 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 3/3/16 Autoritzar la inscripció de 
l’arquitecta municipal ELS 
per assistir al  “VII 
Seminari d’Urbanisme”, els 
dies 9 de març, 13 d’abril, 
11 de maig, 8 de juny i 9 de 
novembre de 2016 a 
l’Escola d’Administració 
Pública de Barcelona i 
autoritzar la despesa de 210 
€  pel  cost  del curs.  

65 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 3/3/16 Avocar la competència i 
contractar a la senyora 
SZD, com a treballadora 
Social (grup A2-18) amb 
una jornada de 7,5 
h/setmanals (20%) a partir 
del dia 3 de març de 2016 
mitjançant contracte 
d’interinatge i fins que la 
titular de la plaça es 
reincorpori al 100% de 
jornada i que actualment 
està amb reducció de 
jornada. 
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66 Alcaldiaº Secretaria  7/3/16 Avocar  puntualment 
aquesta competència i 
modificar l'acord número 
10 de la Junta de Govern 
Local del dia 25 de gener 
de 2016   i l’acord número 
26 per un error material a 
l’import de la subvenció 
sol·licitada a la DIBA pel 
programa “Prevenció 
d’incendis forestals”, on 
deia import sol·licitat 
3.287,70 i cost total 
5.287,70€ , havia de dir 
import sol·licitat 5.467,87 i 
cost total 7.467,87€. 

67 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 
delegació 

7/3/16 Concedir a la senyora 
CAB, Educadora Social 
(grup A2), el  permís de 
Compactació de lactància 
del 23 de març de 2016 fins 
al 22 d’abril de 2016 (20 
dies laborals), ambdós 
inclosos. 

68 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 7/3/16 Estimar el recurs presentat 
per la senyora TVR, 
administrativa de Serveis a 
les persones reconeixent-li 
el grau personal consolidat 
en el nivell 18, amb efectes 
de l’1/01/2008. 

69 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 7/3/16 Avocar la competència  i 
desestimar el recurs de 
reposició presentat per la 
senyora ABA, 
administrativa de l’àrea 
d’Identitat, de data 
18/09/2015 contra la 
Resolució de l’Alcaldia de  
17/07/2015 en què es 
denegava la 
complementació del 100% 
de les retribucions per ILT, 
d’acord amb el que 
estableix l’apartat 3.a de 
l’acord de Ple de 
28/11/2012. 

70 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 7/3/16 Destinar amb efectes del 
dia 10/03/2016 i fins el dia 
09/09/2016, al funcionari 
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de carrera senyor OVR a 
l’Ajuntament de Montcada 
i Reixac, on prestarà els 
seus serveis fins a la 
finalització de la situació 
administrativa concedida, 
fent-se càrrec aquest 
Ajuntament d’abonar les 
retribucions corresponents, 
així com totes les 
obligacions socials i 
d’altres derivades de la 
funció pública, amb 
indemnitat per 
l’Ajuntament de La 
Garriga. 

71 Serveis a les 
persones  

Esports Per 
delegació 

7/3/16 Autoritzar que la IV Duatló 
de carretera de l’Ametlla 
del Vallès passi pel terme 
municipal de la Garriga el 
proper dissabte 9 d’abril de 
2016 a les 15.00h.   

72 Identitat Ensenyament  7/3/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria del mes de març 
de 2016 (quota mensual de 
març i menjador de febrer) 
de l’Escola Bressol 
Municipal Les Caliues, de 
146 valors i d’import 
21.215,69 €. 

73 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  7/3/16 Aprovar la liquidació 
definitiva de l’ICIO 
corresponent a les obres de 
construcció d’un edifici 
destinat a l’ús docent situat 
al carrer Manel Raspall, 8-
12, fixant la base de la 
liquidació en la quantitat de 
47.449,78€. 

74 Identitat Cultura Per 
delegació 

8/3/16 Autoritzar la cessió de la 
Sala d’Exposicions Andreu 
Dameson del dia 18 de 
març de 2016 al 3 d’abril 
de 2016, a la Fundació 
Universitària Martí l’Humà 
per a realitzar l’exposició 
de les obres dels alumnes 
curs de Pintura del Centre 
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d’Art i Noves Tecnologies  
Can Font. 

75 Serveis a les 
persones  

Esports  8/3/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria corresponent al 
primer trimestre de 2016 de 
l’activitat de ioga, de 46 
valors i d’un import de 
1.375,00€. 

76 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 8/3/16 Procedir a la baixa de 
domicili de la inscripció 
padronal del Sr. JBT i a 
gestionar un canvi de 
residència a la seva 
inscripció padronal. 

77 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

8/3/16 Autoritzar a l’associació 
esportiva escolar Institut 
Blancafort a organitzar la 
festa de presentació del seu 
casal d’estiu el proper 
dissabte 21 de maig de 
2016, de 9.00 a 14.00h, a la 
plaça de Can Dachs. 

78 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  9/3/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
concedir  la llicència d’obra 
menor a HIERROS 
ALTADILL, S.L., per 
l’enderroc de l’edifici 
industrial aïllat situat a la 
carretera de Vic, 74 de la 
Garriga. (Ome 24/2016)i 
aprovar la liquidació 
corresponent a l’ICIO i les 
taxes de llicències 
urbanístiques. 

79 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

9/3/16 Concedir autorització al 
Partit dels Socialistes a la 
Garriga per realitzar, 
conjuntament amb la Penya 
Blanc i Blava i la Coral 
Aliança, un homenatge a 
Pepe Castro, amb motiu del 
primer aniversari de la seva 
mort, el dissabte 19 de 
març del 2016, al parc de la 
Sínia, de les 10h a les 14h. 

80 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

9/3/16 Concedir autorització a la a 
la modisteria “Amida” pel 



 

p.o. 30/03/2016 
 

20

tancament de la circulació i 
de l’aparcament de vehicles 
al tram del carrer Banys 
entre la Carretera de 
l’Ametlla i el carrer 
Caselles, el dissabte 9 
d’abril del 2016, de les 17h 
a les 21h, per poder 
celebrar una desfilada de 
peces de vestir al carrer 
dels Banys número 52. 

81 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 9/3/16 Avocar la competència i 
aprovar el pagament d’un 
complement de 
productivitat al senyor 
OVM, conserge de 
Cultura(AP) per 
desenvolupar la tasca 
d’auxiliar tècnic durant 85 
hores en el mes de febrer 
de 2016, la quantitat de 
127,5 euros. 

82 Serveis a les 
Persones 

Acció social  9/3/16 Avocar puntualment la 
competència delegada i 
aprovar la relació 
cobratòria dels mesos de 
desembre de 2015, gener i 
febrer de 2016 del Servei 
de Teleassistència 
domiciliària, per un import 
de 473,42 €  

83 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

11/3/16 Concedir autorització a la 
Fundació d’Ajuda 
Oncològica, Oncovallès, 
per instal· lar una parada 
informativa al carrer 
Centre, a l’alçada de la 
plaça de Can Dachs, el 
dissabte 2 d’abril del 2016, 
amb motiu del Dia mundial 
del càncer colorectal. 

84 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

11/3/16 Concedir autorització a la 
Parròquia de Sant Esteve 
de la Garriga per a la 
celebració de la tradicional 
benedicció de Rams a la 
plaça de l’Església, el 
dissabte 19 de març del 
2016, de les 17:45h a les 
18:45h i el diumenge 20 de 
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març del 2016, de les 
11:30h a les 12:45h. 

85 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 11/3/16 Avocar la competència i 
autoritzar la inscripció de la 
tècnica de cultura SFG i la 
tècnica d’educació SCV  
per assistir a la  La Mostra 
d’Igualada – Fira de teatre 
infantil i juvenil  dels dies 
7 al 10 d’abril de 2016 i 
aprovar la despesa     de 
30,00 €  pel  cost  del  curs  
i les despeses de locomoció 
i dietes. 

86 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  11/3/16 Pagament a justificar de 
l’àrea de Territori per 
import de 105,00 €, per a 
fer front a les despeses de 
la inspecció tècnica oficial 
(ITV) de dos vehicles de 
l’UO (4847-GKP i B-3692-
NL). 

87 Identitat Cultura Per 
delegació 

14/3/16 Autoritzar la cessió de la 
Sala d’Actes de la 
Biblioteca municipal el dia 
7 d’abril de 2016, de les 
20:00 h a les 22:00 h,  per 
fer una reunió dels 
membres de l’entitat 
Progat. 

88 Identitat Cultura  14/3/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar les 
Bases del concurs i els 
requisits per a l’adjudicació 
de la gestió de la barra de 
bar i de la dinamització de 
l’espai de la Plaça del 
Silenci durant la Festa 
Major de la Garriga 2016. 

89 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  14/3/16 Iniciar l’expedient per 
exigir a l’empresa ROFER 
C.B., propietària de la finca 
situada al carrer Bonaire, 
18 de la Garriga, el 
compliment de l’obligació 
de mantenir els terrenys, 
les construccions i les 
instal· lacions en condicions 
de seguretat, salubritat i 
ornament, en relació a les 
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peces de la teulada en perill 
de caure a la via pública. 

90 Hisenda , 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Turisme  14/3/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
acceptar l’ajut de 36.300,00 
euros de la subvenció per 
concessió directa de l’Àrea 
de Desenvolupament 
Econòmic Local de la 
Diputació de Barcelona per 
la creació de l’àrea de 
serveis per autocaravanes a 
la Garriga. 

91 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

17/3/16 Concedir autorització a 
l’Agrupament Escolta 
Mossèn Jaume Oliveres per 
celebrar el 40è aniversari 
de l’entitat el dia 3 d’abril 
del 2016 al Passeig, al tram 
de davant el Teatre 
Patronat, amb la realització 
d’un dinar social. 

 Seguretat 
Ciutadana 

Seguretat 
Ciutadana 

  Resum d’infraccions de 
trànsit del  dia 15 de febrer 
al dia  7 de març  de 2016 

 
Acords Junta Govern Local 
 
J.G.L. de  22/02/16 9. Acceptació de la disminució de la subvenció PUOSC 2012 – 

Modernització de l’enllumenat públic 
 

J.G.L. de  07/03/16 No hi ha assumptes per donar compte al Ple  

 
 

INTERVENCIONS 

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

 Tenim dubtes als punts que relacionem i descrivim a continuació. 

El número 9,  voldríem saber en què es col· labora i quin cost té. Entenem que és el 

projecte C-17, però voldríem que ens ho confirméssiu. 

El número 11. Com a reflexió dir que el complement és baix. 

Sobre el número  59 volem saber quin és el concepte del pagament. 

Sobre el 66 saber a què fa referencia en concret aquest import de prevenció d’incendis 

forestals. 

Sobre el núm. 70 veiem que si es vol que hi hagi anonimat fent sigles, després sense 
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voler es diu el cognom i si  se’n vol preservar l’anonimat no se n’hauria de dir el 

cognom  

 El 75  per saber d’on es cobra aquest import de l’activitat de ioga.  

 

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

Només volem explicacions del número 32. Hem vist que surt un nom sencer i no les 

inicials i potser això no hauria de sortir per temes de confidencialitat. 

 

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

Nosaltres només tenim dubtes sobre el 52 que és una reclamació patrimonial, sempre 

preguntem per això.  

 

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

Volem explicacions sobre els punts 14, 23, 43 i 65, que tots tenen el mateix tema en 

comú, la contractació de personal. Quin procediment s’ha seguit per contractar el 

conserge d’esports, el professor de l’EME, si s’ha fet a través de la bossa de treball, si hi 

ha hagut convocatòria, si s’ha publicat, si s’ha fet un procés de selecció?.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

El número 9  és refereix a que es mancomunen serveis entre diferents municipis, no és 

el de la C-17 (el pla de prevenció de drogodependències) , aquest són temes de 

polítiques actives de promoció econòmica i ocupació que s’han de treballar 

mancomunant serveis entre diferents municipis per tal de poder accedir a subvencions . 

Per exemple en aquest cas la Diputació de Barcelona subvenciona aquest projecte però 

has de tenir un mínim de 50.000 habitants. Sumant tots aquests municipis s’arriba a 

aquesta quantitat d’habitants i ja podem accedir a aquest suport econòmic per poder 

desenvolupar aquestes polítiques actives de promoció econòmica i ocupació. 

El número 11 sobre el complement de productivitat que se li paga al conserge de cultura 

per desenvolupar tasques d’auxiliar tècnic quan l’auxiliar tècnic no hi és, o bé perquè 

està de vacances o per una IT. Aquest complement que es paga és la diferencia de salari 

entre una categoria i l’altra i es fa sempre que aquesta persona agafa aquesta 

responsabilitat. 

El número 14 és la contractació del conserge d’esports mitjançant un contracte 

d’interinitat al 100% de la jornada, val a dir que aquesta persona ja estava cobrint 
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temporalment la baixa de la persona que estava en situació de prejubilació i per tant ja 

estava en la  plantilla d’aquest ajuntament. Legalment el procediment és que un cop 

l’altra persona ja cursa la seva jubilació total, aquesta persona s’incorpora amb el 100% 

de la jornada que pertoca. Això és així, es va produir un procés de selecció en el seu 

moment i aquesta persona ja estava en la plantilla de l’ajuntament fent la part de 

jubilació parcial d’aquest treballador que s’ha jubilat.  

El núm. 23 és que hi ha una IT i des de l’EMM en aquest cas, però també passa a 

l’EMAD. Quan es produeix una baixa d’una persona s’ha de cobrir immediatament 

perquè les classes segueixen. L’horari lectiu és el que és i per tant cada vegada no es pot 

fer un procés de selecció, una convocatòria de places  perquè ja s’acabaria la baixa, 

arribaria  el titular i encara estaríem amb el procediment. Per tant les escoles disposen 

d’una borsa de mestres a la que truquen i poden disposar d’aquestes persones en el cas 

que algú cursi una baixa.  

El número 32 és  la contractació de dos agents de policia per suplir dos agents que estan 

amb baixes, una és una baixa de paternitat i l’altra és una baixa mèdica. En quant a la 

confidencialitat, bé,  són treballadors de la casa. 

El número 43 és la mateixa persona que anava cobrint baixes, en aquest cas per la baixa 

de paternitat d’un conserge . 

El 52 és admetre a tràmit la reclamació presentada per un veí de la Garriga i l’inici de 

l’expedient, com sempre, per determinar si hi ha o no responsabilitat patrimonial i per 

tant l’obligació de indemnitzar aquesta persona per l’incident/accident/caiguda que va 

patir a la via pública. És l’inici de l’expedient per determinar si és o no responsabilitat 

de l’ajuntament. 

El número 59 és el pagament que es fa cada anys al Consorci Teledigital de Granollers. 

És l’aportació que fa l’ajuntament de la Garriga, és una quantitat anual. Tots els 

ajuntaments que formem part de VOTV (perquè ens entenguem) fem una aportació 

anual al Consorci i la quantia va en funció de la població, els municipis aportem en 

funció del nombre d’habitants que tenim. 

El 65 també es refereix al mateix, al fet que s’ha fet un contracte d’interinatge fins que 

la titular de la plaça s’incorpori . S’ha fet concurs, s’ha fet procés de selecció, una 

convocatòria, perquè això no va ser d’un dia per l’altra que es contractés, sinó que es va 

poder preveure amb temps i es va fer el procés de selecció tal i  com pertoca, sempre ho 

fem així a no ser que siguin casos d’urgència o d’emergència.  

El número 66 és un error material que es va produir a la Junta de Govern de 25 de gener 
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a l’import de la sol·licitud de la subvenció que es demanava per un programa de 

prevenció d’incendis forestals  i on deia que l’import sol·licitat era de 3.287,70  i el cost 

total 5.287,70, havia de dir que l’import sol· licitat era de 5.467,87 i el cost total de 

7.467,87€. És una subvenció que es sol· licita a la Diputació cada any, per fer la 

prevenció d’incendis forestals i poder netejar franges de bosc. 

Finalment el número 70, si, hi ha el cognom i caldria posar només les inicials en aquest 

cas, però en tot cas també són treballadors de la casa. 

I sobre el número 75, per saber d’on es cobren aquests imports. Doncs dels usuaris que 

fan ioga, igual que fem karate, gimnàstica per adults, etc. totes aquestes activitats que hi 

ha a la relació cobratòria i que moltes van per Junta de Govern. Entenc que 46 valors 

deu voler dir que hi ha 46 usuaris fent ioga.  

 

El Ple de l’Ajuntament resta assabentat 

 

 

3. Aprovació de la pròrroga del conveni per a la gestió dels residus de paper i cartró 

d’origen comercial amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental 

 

ÀREA FUNCIONAL: Territori/Medi Ambient  

 

ANTECEDENTS 

 

Vist que en l’àmbit del Vallès Oriental està constituït el Consorci per a la gestió dels Residus 

del Vallès Oriental, que és una entitat de naturalesa associativa i de caràcter local que té per 

finalitat la creació, gestió i prestació de forma unificada de les activitats i dels serveis en matèria 

de residus. 

 

Vist que el Consorci té subscrits convenis de col·laboració amb nou Ajuntaments de la comarca, 

per regular el desplegament de l’atribució de l’exercici de la competència en matèria de gestió 

de residus municipals de paper i cartró d’origen comercial. 

 

Vist que en aquest sentit a l’any 2005 l’Ajuntament de la Garriga va signar amb el Consorci un 

conveni que estenia els seus efectes fins el dia 31/12/2005, essent susceptible de pròrroga 

expressa per anualitats successives. 
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Vist que la pròrroga del conveni fins a 31/12/2015 va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament de 

28 de gener de 2015. 

 

Vist l’informe de l’Àrea de Medi Ambient de data 15 de febrer de 2016, del qual es desprèn que 

és necessari prorrogar el conveni amb el Consorci per a la prestació del servei fins a 31/12/16. 

 

Vist que el pressupost per aquest servei al 2016 és de 25.178,41 € (IVA inclòs). 

 

Vist l’informe d’intervenció. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

Atès  que d’acord amb l’article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 

Règim Local (RBRL), la recollida i tractament de residus és un servei mínim de caràcter 

obligatori a prestar part dels municipis amb població superior a 5.000 habitants, i en 

conseqüència ha de ser prestat per l’Ajuntament de la Garriga. 

 

Atès que l’article 47 de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de la gestió de residus (LR) 

disposa que els ajuntaments poden establir el sistema de recollida i gestió dels residus 

comercials, així com l’article 22 de la llei 15/2003, de 13 de juny de modificació de la Llei 

6/1993. 

 

Atès que l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Règim Administratiu Comú, preveu l’encomana de gestió per a 

la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans i 

Entitats de Dret Públic a favor d’altres òrgans o Entitats de la mateixa o diferent Administració, 

quan no es disposin dels mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament. 

 

Atès que l’article 22.2 f) i g) de la Llei 7/1985 RBRL, atribueix la competència al Ple per 

acordar l’acceptació de la delegació de competències fetes per altres Administracions Públiques 

i la forma de gestió dels serveis públics. 
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L’article 25 de la Llei 27/2013, de Racionalització i sostenibilitat de l‘Administració Local 

 determina que els municipis hauran de prestar en tot cas i entre d’altres com a competències 

pròpies la gestió dels residus sòlids urbans, i en aquest sentit l’apartat 3r del mateix l’article 

estableix que aquesta competència es determinarà per llei la qual anirà acompanyada d’una 

memòria econòmica que reflecteixi el seu impacte sobre els recursos financers de les 

administracions afectades. 

 

En aquest sentit com encara no s’han determinat els criteris sobre la proposta que la Diputació 

ha de fer al ministeri per a la gestió de les competències dels municipis menors a 20.000 

habitants que es detallen a l‘article 26.2 i en tant no s’aprovi cap normativa sectorial especifica 

podria prorrogar-se aquest servei condicionat a l’aprovació de futures disposicions normatives 

en aquest sentit. Els costos d’aquest serveis són recuperats per l’administració local a través de 

l’Agència Catalana de Residus. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer . Aprovar la pròrroga del Conveni de desplegament de l’atribució de la competència de 

l’Ajuntament de la Garriga de Gestió de residus de paper i cartró d’origen comercial fins a 

31/12/2016. 

 

Segon. Encomanar la gestió del servei al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 

Oriental. 

 

Tercer. Aprovar la despesa de 25.178,41€ (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

402 16210 22700. MED.Recollida porta a porta paper/cartró comercial del pressupost municipal 

del 2016. 

 

Quart. Facultar a l’alcaldessa per a la signatura de la pròrroga del conveni, i perquè dugui a 

terme totes les actuacions necessàries per l’efectivitat dels precedents acords. 

 

Cinquè.- Donar compte del present acord al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 

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

 

INTERVENCIONS  

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

Bona tarda a tothom, el títol és molt llarg, però l’explicació és molt breu. Com vostès 

saben tota la gestió de residus del municipi la tenim,  per una banda gestionada amb una 

empresa privada que ens fa tot el tema de rebuig, i amb el Consorci de Residus del 

Vallès gestionem tot el que és el triatge. 

En aquest punt de l’ordre del dia portem la renovació del conveni que de manera anual 

anem fent per tal que vinguin a recollir el paper comercial. És un projecte que oferim als 

diversos locals comercials del municipi perquè puguin, en dies  seleccionats i en dies 

previstos i pactats amb ells, deixar el paper  i se’ls fa una recollida específica.  

Portem la renovació d’aquest conveni que en aquest cas és d’un import de 25.178,41€ 

(IVA inclòs), fins a final d’any. Queda a la seva consideració. Gràcies. 

 

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

 Res a dir, estem d’acord. 

 

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

 Res a dir, votarem a favor. 

 

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

 En principi votarem a favor. 

Ens podrien fer un descompte, doncs tenim alguns personatges que recullen el cartró pel 

municipi. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Això encara ens costaria més car. De fet ens encareix el servei, perquè nosaltres per 

cada tona de cartró recollida tenim un ingrés. 

 

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

 Res a dir, votem a favor. 
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El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 16  membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 

2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 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 24 de febrer de 2016. 

 

(*) En aquest punt s’incorpora el Sr. Àlex Valiente i Almazán. 

 

4. Derogació de l’Ordenança Municipal G10 reguladora de la intervenció integral de 

l’administració municipal en les activitats i instal· lacions, i l’Ordenança Municipal G17 

reguladora dels establiments musicals i de restauració de pública concurrència 

 

ÀREA FUNCIONAL: Territori i Sostenibilitat 

 

ANTECEDENTS 

 

Vist l’informe emès conjuntament pel Cap de Serveis Territorials i el Secretari de data 15 de 

març de 2016, del tenor literal següent: 

 

“L’ordenança general municipal G10, reguladora de la intervenció integral de l'administració 

municipal en les activitats i instal· lacions, va ser modificada per darrera vegada per acord del 

plenari municipal reunit el 25 d’abril de 2012. L’ordenança municipal G17, reguladora dels 

establiments musicals i de restauració de pública concurrència, va ser modificada per darrera 

vegada per acord del plenari municipal reunit el 25 d’abril de 2012. 

 

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de juliol de 2015, es va publicar la Llei 

16/2015, del 21 de juliol, de simplificació administrativa de l'Administració de la Generalitat i 

dels Governs Locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, que va entrar en vigor el 

dia 13 d'agost de 2015. 

 

Informe tècnic 

En la seva exposició de motius, la citada llei estableix que “recull un seguit de principis 

d'actuació, i regula el procediment administratiu que s'ha d'aplicar en el cas que no es formuli la 

comunicació prèvia o la declaració responsable necessàries per a dur a terme una activitat, o bé 

en el cas que sigui falsa o inexacta. A més, passar a un règim de control posterior basat en la 
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confiança legítima comporta la necessitat d'establir un règim sancionador per als casos en que 

s'incompleixi la norma.” 

 

Posteriorment es manifesta que “També es modifica la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de 

prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, 

per a desenvolupar el règim d'intervenció administrativa per part dels ens locals i donar cabuda 

a la declaració responsable i a la comunicació prèvia. A més, es tipifiquen els diversos supòsits 

que es poden donar: que l'activitat requereixi llicència d'obres, que l'activitat sigui inclosa als 

annexos I i II de la Llei, que l'activitat estigui subjecta al règim de llicència municipal per a 

establiments oberts al públic, o que l'activitat estigui inclosa en l'annex I de la Llei 3/2010. 

També s'afegeix un nou article, el 22 bis, per recollir l'informe preceptiu per risc d'incendis que 

s'aplica a les activitat de l'annex I de la Llei 3/2010 considerades de risc important que no són 

objecte de cap altra modalitat d'intervenció però que cal regular per raó del bé jurídic a 

protegir.” 

 

En quant al contingut de l'articulat, el règim d'intervenció administrativa en les activitats 

econòmiques innòcues i en les activitats econòmiques de baix risc queda regulat en el Capítol II 

del Títol II de la Llei (arts. 12 a 14). 

 

Pel que respecta al control de les activitats, es disposa en l'article 6.1 in fine que “Les 

Administracions públiques de Catalunya han d'aprovar anualment plans d'inspecció i control de 

les activitats econòmiques per afrontar les tasques de control ex post a què obliga aquesta llei”. I 

posteriorment en l'article 7 es regula el procediment administratiu d'esmena de defectes o 

mancances de requisits legals. 

 

Per últim, l'article 21 modifica la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, per 

tal de regular tots els supòsits relacionats en l'exposició de motius. 

 

D'aquesta manera, han quedat regulades per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació 

administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels Governs Locals de Catalunya les 

matèries que fins la seva entrada en vigor es venien regint per l'ordenança municipal reguladora 

de les activitats innòcues ambientals, dels controls periòdics, i dels actes de prevenció i 

seguretat en matèria d'incendis, que a més es contradiu en alguns aspectes amb la nova 

regulació legal de rang superior. 
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Conclusions 

Els sotasignants consideren que escau la derogació de les ordenances G10 i G17, reguladora de 

la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal· lacions, i reguladora 

dels establiments musicals i de restauració de pública concurrència, així com l’elaboració d’un 

pla anual d’inspecció i control de les activitats econòmiques.” 

 

Considerant el que disposen els articles 58 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis 

dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, sobre les ordenances i 

els bans. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer.- Derogar l'Ordenança Municipal G10, reguladora de la intervenció integral de 

l’administració municipal en les activitats i instal· lacions, publicada en el Butlletí Oficial de la 

província de Barcelona de data 7 de maig de 2012. 

 

Segon.- Derogar l’Ordenança Municipal G17 reguladora dels establiments musicals i de 

restauració de pública concurrència, publicada en el Butlletí Oficial de la província de 

Barcelona de data 7 de maig de 2012. 

 

Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'edictes de l'Ajuntament, i  en uns dels mitjans de 

comunicació escrita diària. 

 

Quart.-  Lliurar còpia del present acord al Departament de Governació de la Generalitat i a 

l'Administració de l'Estat.” 

 

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

 

INTERVENCIONS  
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Intervé la Sra. alcaldessa: 

Abans que la Sra. Marrodán expliqui aquest punt, cal dir que el punt següent és la 

modificació de l’ordenança T11 i que va lligat amb aquest. Per fer-ho més entenedor 

demanaria a la Sra. Marrodán que expliqués els dos punts conjuntament i després ja 

votarem cadascun per separat.  

 

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

El que fem en aquests dos punts és millorar la tramitació de tots els procediments que ha 

de fer el ciutadà quan vol sol·licitar llicència per l’obertura d’activitats,  les que fins ara 

s’han estat donant a nivell municipal. És a dir són activitats innòcues, les activitats que 

es poden tramitar amb llicències des de l’ajuntament.  

Durant la vigència de les lleis que regulaven les llicències d’activitats ens trobàvem que 

hi havia determinats tipus d’activitats que no estaven regulades per les lleis vigents a 

nivell de Catalunya. La Llei 20/2009 o l’anterior, la LIA, no regulaven com s’havien de 

tramitar les llicències d’aquests petits comerços, d’aquestes petites activitats. Això va 

obligar, en el seu moment, a que s’haguessin de regular els procediments administratius 

via ordenança municipal. 

Ara, des del juliol de 2015, es va aprovar una nova llei, és una llei de simplificació de 

l’activitat administrativa de la Generalitat de Catalunya i  el que busca és facilitar la 

tramitació d’aquestes llicències, facilitar la promoció econòmica d’aquests petits 

comerços tendint a què la majoria de les llicències es puguin fer per comunicació, que 

vol dir que simplement amb uns petits tràmits, entrant una sèrie de documentació per 

registre n’hi ha prou per obrir qualsevol establiment. A partir d’aquí s’inicien, també 

d’acord amb aquesta llei,  uns nous procediments de revisió, de vigilància d’aquestes 

activitats i de possibles procediments sancionadors si  es que hi ha alguna irregularitat. 

Tot plegat passa per una simplificació del tràmit de la concessió de les llicències i per 

això veient que aquesta llei de juliol de 2015 ens ho facilita, el més oportú és derogar les 

ordenances municipals per no incórrer en solapaments de la normativa que podrien ser 

erronis. Per això portem a tràmit la derogació de dues ordenances, l’una és la que 

definia el llistat d’activitats innòcues i l’altra és la que definia com s’havien de donar 

llicències en bars i restaurants. Són la G10 i la G17. 

L’ordenança fiscal que complementa aquestes altres dues s’ha hagut de corregir, 

simplement perquè la nova llei defineix amb una nomenclatura diferent alguns tipus 

d’activitats que a la nostra ordenança no estaven definides per igual. No s’han canviat 
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els imports, simplement s’ha,  o bé posat tot el llistat de la nova llei, o corregit la 

denominació  allà on pertocava. Per tant són dues correccions de  contingut que faciliten 

i simplifiquen els tràmits. Res més, queda a la seva consideració. Gràcies. 

 

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

Res a dir. Estem d’acord i emplacem a què tot el tema d’ordenances fiscals es pugui fer 

d’una manera consensuada amb l’oposició i poder-nos trobar i parlar-ne sempre. 

 

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

 Res a dir, votarem a favor. 

 

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

 Votarem a favor. 

 

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

 Res a dir, votarem a favor.  

 

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

Tinc una consideració a fer.  Votarem a favor d’aquest punt, però referent al punt 5 

voldríem recordar que fa temps hi havia una ordenança pel tema d’obrir locals musicals 

i creiem que en aquests casos és necessari que hi hagi un control previ i no esperar que 

s’obri per fer el control. Volem que això no es modifiqui si pot ser, que és tingui en 

compte aquest aspecte en quant a locals musicals i amb soroll, que és important. Que es 

tingui en compte l’ordenança i que no es doni la llicència sense haver passat aquest 

control.  

 

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

No li podré detallar perquè no tinc el coneixement necessari, però penso que és 

important que fem la reflexió que el que busca aquesta llei de simplificació és acostar-

nos a la manera com s’estan tramitant les llicències i com s’estan tramitant totes 

aquestes autoritzacions a nivell europeu. Aquesta llei s’adequa a la directiva europea de 

serveis, s’adequa a la Llei Bolkestein que el que busca és donar la màxima 

responsabilitat al promotor, de manera que sempre hi ha una voluntat de què el tràmit, 

dins de l’Administració, sigui àgil, sigui ràpid. Això és el que pretén aquesta llei i això 
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és el que pretén la manera com l’apliquem i al mateix temps quan els explicava que per 

poder obrir un local s’han de portar una sèrie de documents, queda perfectament 

estipulat, perquè hi ha unes lleis sectorials específiques que defineixen, què necessita 

aportar cadascun dels locals per tal de poder tirar endavant i poder obrir aquesta 

activitat.  

És a dir, hem de canviar una mica la mentalitat de com s’estan donant les llicències fins 

ara i com s’han de donar a partir d’ara, en el sentit de passar la responsabilitat al 

promotor, en el benentès que allò que aporta és correcte, perquè està aportant tot allò 

que s’exigeix, que tot això que s’exigeix és d’una determinada manera i que ho 

estableix una normativa sectorial: incendis, control de soroll, control d’evacuació de 

fums, control de sortides d’emergències, tot aquest tipus de coses ja han d’estar 

recollides en aquests documents que ens han d’aportar. 

Aquesta llei el que busca és la simplificació del tràmit i l’agilitat i la promoció 

econòmica. Incorpora un nou sistema, que fins ara no s’estava fent igual, de vigilància, 

de com fer les inspeccions en aquestes activitats, com vetllar per la picaresca, com 

vetllar per l’incompliment de  possibles incoherències, de què els tècnics o els 

promotors aportin uns documents que estiguin malament. 

Jo crec que hem de tendir en anar a buscar aquestes normatives i penso que s’està fent 

molt bona feina des del govern de la Generalitat, buscant i forçant-nos a totes les 

Administracions a aquesta nova mentalitat de l’agilització del tràmit administratiu. És 

per això que ho hem tirat endavant. No sé si amb aquesta reflexió, Sra. Farrerons, l’he 

pogut ajudar a interpretar-ho.   

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Jo voldria comentar que les activitats de més impacte ambiental, les que generin més 

impacte ambiental, que no  estic dient que siguin les de bars musicals , però si les que 

generin més impacte ambiental, continuaran tramitant-se com a llicències i no com a 

comunicació prèvia, és a dir quan parlem d’activitats que tinguin un impacte ambiental 

aniran com a llicència, no serà un règim de comunicació prèvia . És important, penso, 

matissar aquesta diferencia perquè no es tracta que aquí es pugui obrir tot i després ja es 

veurà, sinó que certes activitats es controlaran com fins ara i s’atorgaran com a llicència. 

En aquest cas estem parlant d’activitats innòcues.  

 Hauríem de votar per separat els dos punts, primer la derogació de les ordenances.  
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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. 

 

 

5. Acord de modificació de l’ordenança fiscal núm. T11, relativa a la taxa per la prestació 

dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a 

través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, 

així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions 

periòdiques 

 

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 els ciutadans. 

 

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

règim local. 

 

Atesa la directiva 2006/123/CE, del parlament i del Consell de 12 de desembre de 2006, relativa 

als serveis en el mercat interior consistent en eliminar totes les barreres de caràcter 

proteccionista que impedeixen l’existència d’un autèntic mercat de serveis entre els països de la 

Unió Europea.  

 

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

obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 

 

Vistos els informes tecnicoeconòmics 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. 

 

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. T11, relativa a la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 

administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia 

llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici 

de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques. El text de l’ordenança consta en 

l’expedient i en concret el text modificat és el següent:  

 

“Article 2. Fet imposable 
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1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, 

que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o 

realitzin en el terme municipal de la Garriga s'ajusten a l’ordenament jurídic vigent, d’acord 

amb les facultats d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses 

conferides als ajuntaments per l’article 84, 84bis i 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local, per la normativa reguladora de les activitats amb 

incidència ambiental, per la normativa reguladora de les activitats innòcues i de baix risc, per la 

resta de normativa general o sectorial i per les ordenances municipals que confereixen potestats 

d’intervenció a aquest Ajuntament per al control previ i posterior de les activitats dels ciutadans 

i les empreses.  

 

(.../...) 

 

Article 4. Responsables i successors 

 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei 

General Tributària i a l’Ordenança General. 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 

administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 

jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la llei general tributària i a 

l’ordenança general. 

 

(.../...) 

 

Article 6. Quota tributària 

 
S’anul·la el següent quadre tarifari: 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següent tarifes (entenent m2 útils): 
 
Tarifes Unitat 

monetària: 
euro  

      Autorització ambiental   
01. Tramitació de l’autorització ambiental per al funcionament 
d’activitats i/o 
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       instal·lacions regulades en l’annex I de la LPCAA o de la norma 
que modifiqui  
       aquest annex 
      01.1. Menys de 100 m2 1.667,75 
      01.2. Per cada 100 m2 de més o fracció addicional    333,53 
      Llicència ambiental   
02. Procediment de llicència municipal ambiental, corresponent a les 
activitats incloses  
      a l’annex II de la LPCAA o norma que modifiqui dit annex 

  

      02.1. Menys de 100 m2 1.111,83 
      02.2. Per cada 100 m2 de més o fracció addicional    222,39 
03. Procediment de llicència ambiental, corresponent a les activitats 
incloses a  
      l’annex II de la LPCAA o norma que modifiqui dit annex, i 
aquelles activitats no  
      incloses en cap annex que tinguin incidència ambiental 

  

      03.1. Menys de 100 m2 1.111,83 
      03.2. Per cada 100 m2 de més o fracció addicional    222,39 
      03.3. Places d’aparcament (per plaça)    222,39 
      Llicència d’activitat en règim de comunicació prèvia amb 
projecte tècnic 

  

04. Procediment de llicència d’activitat en règim de comunicació 
prèvia amb projecte  
      tècnic, corresponent a les activitats incloses a l’annex III de la 
LPCAA o norma que  
      modifiqui dit annex 

288.68  

      04.3. Places d’apartament (per plaça) 222,39 
      Llicència d’activitat en règim de comunicació prèvia   
05. Procediment de llicència d’activitat en règim de comunicació 
prèvia de les activitats  
      i instal· lacions innòcues 

237,13  

         
06. Procediment de revisió de llicència  60% Cost 

llicència 
sense 

ponderació 
per m2 

      Control periòdic   
07. Procediment de control periòdic  30% Cost 

llicència 
sense 

ponderació 
per m2 

      Modificacions substancials  
09. Procediment de modificació, derivat de canvis substancials de les 
activitats i 
      instal·lacions 

40% Cost 
llicència 

sense 
ponderació 

per m2 
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      Modificació no substancial   
10. Procediment de modificació, derivat de canvis no substancials de 
les activitats i  
      instal·lacions 

20% Cost 
llicència 

sense 
ponderació 

per m2 
      Activitats amb tràmits addicionals   
11. Activitats amb risc d’incendi incloses a l’annex I de la Llei 3/2010 111,14 
12. Activitats amb manipulació d’aliments i/o animals 277,96 
      Certificació   
13. Informe de compatibilitat del projecte amb el planejament 
urbanístic 

129,91 

      Altres tràmits   
14. Transmissió de l’activitat  129,91 
15. Desistiments del tràmit de llicència 50% quota 

activitat 
corresponent 

 
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes: 
 
 EUR 
1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada 
amb el planejament urbanístic. 

129,91 

2. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats 
exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de fins a 500 m2, o 
de llur modificació substancial.  

1.111,83 

3. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats 
exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de més de 500 m2, 
o de llur modificació substancial. 

2.001,39 

4. Certificat ambiental emès per tècnics municipals previ a la presentació de 
la comunicació ambiental. 

129,91 

5. Informe preventiu en matèria d’incendis, emès per tècnics municipals. 129,91 
6. Acte de comprovació, en matèria d’incendis, efectuat per tècnics 
municipals. 

277,96 

7. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia 
d’activitats amb incidència ambiental, exercides en locals tancats o recintes 
amb una superfície de fins a 500 m2, o de llur modificació substancial. 

237,13 

8. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia 
d’activitats amb incidència ambiental, exercides en locals tancats o recintes 
amb una superfície de més de 500 m2, o de llur modificació substancial. 

237,13 

9. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de 
llur modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats 
recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície de fins a 500 m2. 

288,68 

10. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de 
llur modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats 
recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície de més de 500 
m2.  

288,68 

11. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions 
previstes al Decret 112/2010 del 21 d’agost pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives i a l'Ordenança Municipal: 

277,96 
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11.1. Obertura d’establiments dedicats a espectacles i activitats recreatives:  
Locals o recintes de fins a 500 m2. 288,68 
Locals o recintes de més de 500 m2. 288,68 
11.2. Modificació no substancial dels establiments. 129,91 
11.3. Modificació de les activitats recreatives i espectacles que es duen a terme 
en establiments dedicats a activitats a espectacles i activitats recreatives que no 
estan sotmesos a requeriments addicionals als exigits per a l’atorgament de la 
llicència, autorització o per a la presentació de la comunicació prèvia (art. 
128.1 Reglament). 

129,91 

11.4. Organització d’actuacions en directe en establiments recollits a l’annex I 
del Reglament. 

111,14 

11.5. Procediment de comprovació de la comunicació d'espectacles públics o 
d’activitats recreatives de caràcter extraordinari. 

111,14 

11.6. Procediment de comprovació de la comunicació d’establiments no 
permanents desmuntables. 

111,14 

12. Tramitació del procediment de comprovació de les activitats mòbils de 
caràcter temporal. 

111,14 

13. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació per 
l’obertura d'establiments de l’annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa. 

237,13 

14. Tramitació del procediment de declaració responsable per l’obertura 
d’establiments de l’annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa.  

129,91 

15. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental municipal  555,91 
16. Tramitació del procediment de revisió de llicència d’obertura 
d’establiments per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives. 

288,68 

17. Tramitació del procediment de control inicial de les activitats sotmeses 
a llicència ambiental municipal quan el control el duen a terme tècnics 
municipals. 

277,96 

18. Tramitació del procediment de control inicial d'establiments no 
permanents desmuntables i espectacles públics. 

111,14 

19. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats 
sotmeses a llicència per la normativa d’espectacles públics i activitats 
recreatives, quan el control el duen a terme tècnics municipals. 

277,96 

20. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats 
sotmeses a llicència ambiental municipal quan el control el duen a terme 
tècnics municipals. 

277,96 

21. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmeses 
al règim de comunicació prèvia per la normativa d’espectacles públics i 
activitats recreatives quan el control el duen a terme tècnics municipals (art. 
136 del Reglament) 

277,96 

22. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació de 
canvis no substancials amb incidència ambiental de les activitats i 
instal· lacions subjectes a llicència ambiental. 

111,14 

23. Tramitació del procediment de comprovació de modificacions 
d’activitats sotmeses al règim de comunicació ambiental.  

277,96 

24. Tramitació del procediment de comprovació del canvi de titularitat de la 
llicència o dels efectes de la comunicació. 

129,91 

25. Tramitació del procediment de llicència d'establiments no permanents 
desmuntables. 

288,68 
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26. Tramitació del procediment de llicència per als espectacles públics i les 
activitats recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009, de 
6 de juliol). 

288,68 

27. Tramitació del procediment de llicència d’establiments de règim 
especial de la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives. 1 

288,68 

28. Tramitació del procediment de llicència d’establiments o activitats 
específiques regulades per normativa sectorial distinta de l’esmentada en els 
apartats anteriors. 

288,68 

29. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació de 
l’obertura o posada en funcionament establiments o activitats regulades per 
normativa sectorial distinta de l’esmentada en els apartats anteriors. 

277,96 

30. Tramitació del procediment de la comunicació de la clausura d’activitats 
amb incidència ambiental. 

277,96 

 
(1) Només per a municipis de més de 50.000 habitants o que tinguin delegada dita  

competència de la Generalitat, d’acord amb el que disposa l’article 39 de la llei 
11/2009, de 6 de juliol. 

 

Article 7. Acreditament 

 

(.../...) 

 

S’anul·la el següent paràgraf: 

Quan l’activitat estigui subjecta a activitat comunicada, si el desistiment es formula abans de 

què l’ajuntament hagi practicat la visita de comprovació, i no s’hagi iniciat l’activitat, es 

retornarà integrament al contribuent l’import de la taxa.  Altrament, no és retornarà cap import.  

 

(.../...) 

 

Disposició final 

 

La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la corporació en sessió tinguda 

el 30 de març de 2016 i que ha quedat definitivament aprovada en data         , entrarà en vigor al 

dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i regirà fins la 

seva modificació o derogació expressa.” 

 

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 T11, durant el termini de trenta dies 
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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. 

Durant el període d’exposició pública de l’ordenança, 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 65 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. 

 

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. 

 

 

6. Rectificació de la  doble immatriculació al Registre de la Propietat  2 de Granollers de la 

finca destinada a equipament docent a Can Noguera; escola Els Pinetons. 

 

ANTECEDENTS : 

 

Atès que en escriptura autoritzada a la Garriga, el dia disset de desembre de 1991, davant el 

notari senyor José Eloy València Docasar, que va motivar el dia vint-i-sis de novembre de mil 

nou noranta-dos, la inscripció 1a de la finca registral 8509 de la Garriga, al foli 6 del tom 2109 

de l'arxiu, llibre 119, l'entitat Noguera Park, SA, va cedir a l'AJUNTAMENT DE LA 

GARRIGA una porció de terreny de DEU MIL DOS-CENTS TRENTA-NOU METRES I 

SETANTA-CINC DECIMETRES QUADRATS, que es va formar per segregació de la finca 

inscrita amb el número 6966 de l’esmentat terme, manifestant l’entitat Noguera Park, S.A., que 

la cessió de la finca segregada es va efectuar amb caràcter obligatori per haver-se aprovat el Pla 

parcial del sector can Noguera, promogut per l'entitat Noguera Parc, SA, essent destinada 

aquesta porció de terreny a la ubicació de grup escolar, d'acord amb les necessitats municipals 

programades en el Pla general d'ordenació municipal. 
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Atès que en data del vuit de novembre de mil nou-cents noranta-sis, va ser objecte d'inscripció 

en el Registre de la Propietat el Projecte de compensació presentat davant l'Ajuntament per la 

Junta de Compensació del Pla Parcial d'Ordenació del Subsector de Can Noguera, aprovat 

definitivament pel Ple de dita Corporació Municipal, l'onze de juny de mil nou-cents noranta-

sis, segons resulta de certificació expedida pel senyor Pere Solé i Juval, secretari accidental de 

l’esmentat Ajuntament de 22 de juliol de 1996, amb el vistiplau del alcalde. 

 

Atès que en l’esmentat projecte de reparcel·lació van ser adjudicats els terrenys destinats a 

vialitat, EQUIPAMENTS I ZONA VERDA del pla parcial, amb una superfície global de 

49.981,50 metres quadrats, dels que DEU MIL DOS-CENTS TRENTA-NOU METRES I 

SETANTA-CINC DECIMETRES QUADRATS corresponien concretament a EQUIPAMENTS 

els quals van ser adjudicats a l'Ajuntament de la Garriga en concepte dels de cessió obligatòria i 

que van formar la finca registral 9564.  

 

Atès que no es va  tenir en compte i, per tant, es va ometre en la confecció de dit projecte de 

reparcel·lació i en conseqüència en l’aportació i adjudicació de les finques compreses en el 

mateix, que la dita parcel·la de 10.239,75 m2, havia estat segregada amb anterioritat i cedida ja 

a aquest Ajuntament. 

 

Atesa la necessitat d’esmenar l’errada patida i de procedir a la rectificació registral de la 

mateixa, i per tal de actualitzar l'inventari municipal. 

 

FONAMENTS DE DRET : 

 

- Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 

- Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament de bens de les entitats 

locals. 

  

Ates que per a l’adopció d’aquests acord és competent el ple de l’Ajuntament per ser aquest 

òrgan el que va aprovar la cessió de la finca.  

 

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

 

Primer.  Sol·licitar al senyor registrador del Registre de la Propietat 2 de Granollers que deixi 

sense efecte la finca registral número 8509 de la Garriga, per estar ja compresa la mateixa a la 

finca registral 9564 de la Garriga, aquesta última resultant de l'adjudicació dels terrenys de 

cessió obligatòria a l'Ajuntament en el Projecte de reparcel·lació del subsector de can Noguera. 

 

Segon.  Sol· licitar al senyor registrador del Registre de la Propietat 2 de Granollers que 

procedeixi a la segregació de la finca adjudicada a la indicada reparcel·lació, registral 9564, de 

la porció de 10.239,75 metres quadrats destinada a equipaments, als efectes de que constitueixi 

finca nova i independent amb la descripció que consta de l’esmentat equipament en dita finca 

9.564: 

 

Porció de terreny de forma trapezoïdal, de superfície DEU MIL DOS-CENTS TRENTA-NOU 

METRES I SETANTA-CINC DECIMETRES QUADRATS que limita, al nord, amb límit del  

Pla parcial de can Noguera; al sud, amb carrer Enric Prat de la Riba; a l’est, part amb zona verda 

i part amb passeig del Congost i, a l’oest, amb carrer Tagamanent.  

 

Tercer.  Facultar a la Sra. alcaldessa per signar tots els documents que siguin precisos per portar 

a terme les rectificacions indicades. 

  

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

 

INTERVENCIONS 

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

En aquest punt el que espanta és el títol, però la qüestió és molt simple. Com vostès 

saben d’un temps ençà s’està fent una feina molt intensiva d’actualització de l’inventari 

municipal. Dins aquesta feina el que s’ha fet és anar revisant totes les propietats de 

l’ajuntament i s’ha detectat que hi havia errors en una doble immatriculació. Vol dir que 

es va inscriure dues vegades al registre, en dos moments diferents, una mateixa finca. 

Simplement perquè es va desenvolupar en dos moments el sector urbanístic de la zona 

de Can Noguera. En un primer moment es va inscriure una finca d’uns 10.000 m2 ( en 

números rodons) i amb posterioritat, en un altre moment de desenvolupament d’un altre 

sector de Can Noguera aquella mateixa finca es va tornar a inscriure sense descomptar 
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la que ja estava inscrita.  

Cal corregir aquest error, que s’ha de fer davant del registre de la propietat i qualsevol 

acció d’aquest tipus s’ha de tramitar pel ple, per això es porta avui a la seva 

consideració.  

 

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

Nosaltres votarem a favor, però tenint en compte aquests errors en matèria d’urbanisme 

i altres que hi puguin haver, per salut institucional, creiem que és imprescindible que 

d’acord amb la Llei 2/2002 , com ja vam dir al ple passat, d’Urbanisme de la Generalitat 

de Catalunya, on es preveu que hi hagi la possibilitat de demanar auditories 

urbanístiques, que es demanés a una empresa externa una auditoria urbanística 

municipal i així tenir-ho clar.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

D’acord, però això no té res a veure amb l’urbanisme. Això és registre de propietats, 

però entenem el sentit de la seva reflexió. 

 

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

 Votarem a favor.  

 

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

 Votarem a favor. 

 

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

 Res a dir, votarem a favor.  

 

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

 Votarem a favor.  

 

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

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

la Corporació, aprova la proposta d’acord. 
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7. Aprovació de la modificació del Reglament del Consell Municipal de Cooperació al 

desenvolupament i Solidaritat de la Garriga. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de secretaria/ Regidoria d’igualtat, salut i cooperació. 

 

ANTECEDENTS 

 

Vist que l’ajuntament de la Garriga forma part del Fons Català de Cooperació al 

desenvolupament des de l’any 1992, i que aquest organisme s’ha dedicat a canalitzar alguns dels 

ajuts destinats a la cooperació i al desenvolupament de l’ajuntament de la Garriga. 

 

Vist que en data 18 de juliol de 2006, per acord plenari es va aprovar el Reglament del Consell 

Municipal de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Garriga. 

 

Vist que en data 20 de març de 2013, per acord plenari, es va aprovar la modificació inicial 

d’aquest Reglament, amb un canvi de redactat de l’article 9.  

 

Atès que en data 10 de desembre de 2015, el Consell de Cooperació va proposar en la seva 

sessió ordinària l’aprovació d’una nova modificació del reglament del Consell Municipal de 

Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Garriga, introduint un nou redactat  de 

l’article 9. 

 

Atès que en data 25 de febrer de 2016, el Consell de Cooperació va proposar en la seva sessió 

ordinària l’aprovació d’una nova modificació del reglament del Consell Municipal de 

Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Garriga, introduint un nou redactat  de 

l’exposició de motius. 

 

Atès que mitjançant proposta de la regidoria d’acció social recollida per Provisió de l’Alcaldia 

es va iniciar l’expedient per a la nova modificació del Reglament del Consell Municipal de 

Cooperació al desenvolupament i Solidaritat de la Garriga. 

 

Atès que el redactat de la modificació ha estat proposat pel consell de Cooperació introduint la 

necessitat que les entitats i/o col·lectius que sol·licitin formar part del Consell, hauran 

d’acreditar les seves motivacions i experiència en l’àmbit per escrit, amb la finalitat que es 
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pugui valorar la seva incorporació. 

 

Vist que al respecte s’adjunta el text íntegre del reglament amb indicació de les modificacions 

proposades. 

 

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

 

Vist l’Informe de l’Àrea d’Igualtat, Salut i Cooperació. 

 

Atès que les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels ciutadans 

mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal com reconeixen els articles 84 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 236 del D.L 2/2003, que aprova el 

text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 

Atès que de conformitat amb els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 

de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, és 

competència del ple l’aprovació dels reglaments i la seva modificació. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

— Els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 

— Els articles 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 

— Els articles 4, 22.2.d), 46, 49 i 70.2 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 els següents 

 

ACORDS 

 

Primer.  Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Consell Municipal de 
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Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat projectes de cooperació al desenvolupament i 

solidaritat de la Garriga, en els termes que consten en el document adjunt i que en resum són: 

 

• Article 9. Designació i baixa dels membres del Ple del consell. 

• Exposició de motius 

 

Segon.  Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 20 dies, a fi i efecte que s’hi 

puguin presentar al·legacions i/o reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis 

corresponents al Butlletí Oficial de la Província, i una referència d’aquest en el Diari Oficial de 

la Generalitat. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació 

de l’anunci al BOP. 

 

Tercer.  Disposar que si durant el període d’exposició pública no s’hi formula cap al·legació o 

reclamació, el Reglament quedarà  aprovat de forma definitiva sense necessitat de cap tràmit 

ulterior i es procedirà a directament a la publicació del contingut de la norma reglamentària 

aprovada. 

 

Quart .  Notificar al Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat 

 

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

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. Juliet Grau, regidora de Polítiques d’igualtat, Salut i Cooperació: 

Bona tarda. Fa dos consells de cooperació ens vam trobar amb que una entitat, en aquest 

cas una Fundació, (la qual no sabíem que tenia dedicació en temes de cooperació) ens 

demanava formar part del nostre Consell. Ens vàrem adonar llavors que no regulàvem la 

manera d’entrar dins el Consell.  

Es va posar sobre la taula el fet  i des del Consell de cooperació es va determinar que 

aquelles entitats, o fundacions o persones que vulguin entrar a formar part del nostre 

Consell de Cooperació han de seguir un formulari per tal que puguin acreditar quina 

cooperació i quina solidaritat volen fer, per poder considerar la seva entrada, o no, dins 

el nostre Consell. Simplement afegim això a la nostra regulació d’entrada al Consell de 

Cooperació. Res més.  
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Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Ens consta que això es va treballar al Consell de Cooperació. 

 

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

 Justament, com es va treballar al Consell municipal i hi estem d’acord, 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: 

 Votarem 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:  

 Votarem a favor. 

 

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

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

la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Esperem que moltes entitats es sumin perquè voldrà dir que moltes estaran treballant en 

termes de solidaritat i de cooperació i que vagi creixent el nostre Consell!. 

 

 

8. Aprovació de l’Acord de condicions de treball dels empleats pública de l’ajuntament de 

la Garriga, i de l’Organisme autònom de mitjans de comunicació de la Garriga. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/recursos humans 

 

ANTECEDENTS: 
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I.- Vist l'expedient relatiu a l'Acord de condicions de treball únic dels empleats públics de 

l’ajuntament de la Garriga i de l’Organisme autònom dels Mitjans de comunicació de la 

Garriga, d'aplicació a tot el personal laboral i funcionari de data 14 de març de 2016, amb 

període de vigència de dos anys a partir de la seva publicació en el Diari Oficial de la 

Generalitat , consensuat entre els representants dels treballadors i de la Corporació Local. 

 

II.- Vist que l’acord aplicable al personal funcionari laboral de l'Ajuntament de la Garriga i al 

conveni col·lectiu aplicable al personal laboral i al de l’Organisme Autònom de Mitjans de 

comunicació  de la Garriga va finalitzar l’any 2010.  

III.-  Atès  que es va constituir la  Mesa de Negociació única per a tot el personal, en data 20 de 

juliol de 2010 i que es va aconseguir un consens entre els representants dels treballadors i els de 

aquest Ajuntament en relació amb el text de l'Acord aplicable al personal funcionari i laboral 

municipal i al personal de l’Organisme Autònom de mitjans de Comunicació de la Garriga, en 

unes negociacions que han durat gairebé 5 anys, alterades en gran manera per les diferents 

normatives en matèria de funció pública i de legislació laboral, amb l’aprovació d’un text redós 

de l’Estatut de l‘empleat públic i de l’estatut dels treballadors. 

 

IV.- Vist l’informe conjunt de la tècnica de recursos humans i de secretaria de l‘ajuntament de 

la Garriga sobre l’adequació de l’acord a la normativa aplicable en matèria de funció pública i 

règim laboral i algun aspecte concret,  en relació a les consideracions  sobre l’article 45. 

 

V.- vist que per Provisió d'Alcaldia de data 2 de març de 2016, es va sol·licitar informe de 

Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir que va ser emès en data 7 de 

març de 2016. 

 

VI.- Atès que amb data 16 de març de 2016, es va emetre informe d'Intervenció atès que l'Acord 

podia tenir repercussions econòmiques. 

 

VII.- Vist que correspon al ple de la corporació l’aprovació de l’acord de condicions de treball 

únic dels empleats pública de l’ajuntament de la Garriga  conveni col·lectiu del personal laboral 

de l’ajuntament de la Garriga. i de l’Organisme autònom de mitjans de comunicació de la 

Garriga   

 

VIII.- Atès que de tota aquesta documentació s’haurà de traslladar al Departament de Treball, 
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Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya als efectes legals i reglamentaris. 

 

Fonaments jurídics 

 

— Els articles 31 i següents, Disposició Addicional Setena i Disposició Addicional Dotzena del 

Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 

5/2015, de 30 d'octubre. 

— El capítol III del títol IV de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva 

de dones i homes. 

--  RD 1040/81 sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball 

-- Llei orgànica 11/85 de llibertat sindical 

--Llei 9/87, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació 

del personal al serveis de les administracions públiques. 

-- Els articles 82 i següents del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors aprovat pel 

Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. 

 

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

Legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb 

l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local en 

concordança amb el 53 del DL 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de 

règim local de Catalunya. 

 

Atès que s’ha complert amb allò que disposen el RD 1040/81 que regula el registre i dipòsit dels 

convenis col· lectius de treball i els articles corresponents Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic 

de l'Empleat Públic, Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i l’article 36 de la llei 

9/87, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del 

personal al servei de les administracions públiques.  

 

Es proposa al ple l’adopció de l’acord següent: 

 

Primer. Aprovar el text consensuat per la Mesa de Negociació de data 2 de març de 2016, que 

recull l'Acord de condicions de treball únic dels empleats públics de l’ajuntament de la Garriga i 

de l’Organisme autònom dels Mitjans de comunicació de la Garriga s’adjunta com annex al 

present acord, degudament signat per totes les parts negociadores. 
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Segon. Comunicar l'Acord del Ple al President de la Mesa de Negociació i notificar el mateix 

als representants del personal amb indicació dels recursos que s'estimin pertinents i procedir a 

les publicacions pertinents. 

 

Tercer. Trametre el mateix el present acord, juntament amb el text de l’Acord de condicions de 

treball  de treball únic dels empleats públics de l’ajuntament de la Garriga i de l’Organisme 

autònom dels Mitjans de comunicació de la Garriga, degudament signat,  al Departament de 

Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, així com la documentació 

tramitada a l’efecte, pel seu coneixement i als efectes reglamentaris, i la seva posterior 

publicació al DOGC. 

 

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

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Breument explicar-los que com vostès saben l’acord va finalitzar l’any 2010. El conveni 

marc que regulava las condicions laborals dels treballadors i treballadores de 

l’ajuntament de la Garriga va finalitzar l’any 2010. Per fer una mica de recordatori 

històric diré que la mesa de negociació única per a tot el personal   es va constituir al 

juliol d’aquest any 2010 i des de llavors s’ha anat treballant fins que s’ha arribat a un 

acord. Un treball que gairebé ha durat 5 anys, però no perquè hagi hagut una negociació 

que no trobés la llum al final del camí sinó perquè hi ha hagut diferents marcs. La 

normativa que envoltava la funció pública i la normativa de legislació laboral ha anat 

modificant-se en aquest temps, cosa que ha provocat que s’alentís el fet de què es 

pugues renovar aquest conveni entre l’empresa,  l’ajuntament, i els seus treballadors i 

treballadores. 

En el marc d’aquests moviments legals que hi ha hagut i que han anat, gairebé tots, 

encaminats a la retallada dels drets dels treballadors i treballadores, (drets  laborals, 

drets econòmics, etc), el que s’ha intentat durant tot aquest temps és vetllar per tal que 

els treballadors i treballadores de la casa perdessin els menys drets possibles o per 

garantir la conservació del màxims drets possibles, drets adquirits i que nosaltres, 

(l’equip de govern bàsicament, però els grups que han participat d’aquestes 

negociacions tant a l’anterior legislatura com en aquesta  també amb la mateixa 
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filosofia), hem volgut vetllar per la preservació dels drets laborals dels treballadors i 

treballadores de la casa.  

S’han anat buscant les fórmules per tal que això es pogués recollir al nostre conveni 

marc, en aquest conveni únic de personal laboral i funcionari. És un conveni que regula 

els drets i deures dels treballadors i treballadores i tot el que regula un conveni laboral 

genèric, per funcionaris i personal laboral, perquè tenim equiparats els dos tipus de 

personal.  Però a més a més regula uns col· lectius específics, en annexes diferents 

perquè tenen unes característiques específiques diferents, com és el cos  de la policia 

local, el personal docent de les nostres escoles municipals i el personal de la brigada que 

tenen els seus annexes propis al conveni.  

S’ha escoltat a aquests diferents col·lectius per tal d’incorporar-hi les seves peticions i 

reflectir de la millor manera el desenvolupament de les tasques de tots aquests 

col·lectius.  

A partir d’aquí s’ha arribat a aquest acord a la mesa de negociació, un preacord que s’ha 

signat entre els representants polítics  que representem l’ajuntament, els treballadors i 

treballadores  i els diferents sindicats que  estan representats aquí a l’ajuntament. Un 

cop signat aquest preacord s’ha de portar a plenari per donar-li la vigència i tot el 

fonament jurídic, per començar a caminar en aquest nou marc de relacions laborals de 

l’ajuntament de la Garriga.  

 

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

Nosaltres votarem a favor d’aquest conveni laboral que s’aprova . Formem part de la 

mesa de negociació i celebrem que finalment totes les parts s’hagin signat el document . 

Ho celebrem sobretot perquè l’últim tenia una vigència fins el 2010, com ja s’ha dit i 

creiem que era important tenir-ho actualitzat. 

Tot i així volíem saber si és cert que UGT comarcal va estar a punt de no signar per una 

qüestió d’hores sindicals i per altra banda  volem demanar que es faci l’RLT, la relació 

de llocs de treball, que es demana des del comitè, perquè la que tenim a l’ajuntament és 

del 2007 i creiem que és important revisar l’organigrama municipal de tots els càrrecs 

que hi ha i els complements i plusos que es cobren.  

 

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

Com és un acord pres per totes les bandes afectades i han dit que si, qui sóc jo per dir 

que no?. Total...  
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Votarem a favor.  

 

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

En la mateixa línia que parlava abans la Sra. Dachs, la RLT , en teoria, estava 

pressupostada a l’exercici 2015. Nosaltres entenem que l’organigrama d’aquest 

ajuntament ha canviat força i tot i que ens alegrem que hagi un nou conveni i que totes 

les parts hagin signat, entenem que la RLT ha de complementar aquest conveni vigent a 

partir de que s’aprovi , naturalment . 

Entenem que la RLT és totalment necessària i s’hauria de començar a fer  i més ara que 

segons diu la Sra. Dachs des del comitè s’està demanant, nosaltres també ho demanem 

perquè entenem que és un aspecte necessari pel bon funcionament d’aquest ajuntament.  

 

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

Jo subscric tot el que han dit els meus companys, la Sra. Dachs i el Sr. Valiente. 

Votarem a favor. 

 

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

Nosaltres també votarem a favor, però també subscric el que s’ha dit de l’RLT. Avui he 

estat a la comissió paritària i he vist que era important pels treballadors i treballadores. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Dues coses. La primera, no és cert que per un tema d’hores sindicals s’hagués estat a 

punt de no signar el conveni i a més li dic amb contundència: no és cert, perquè no va 

ser així. Es va posar sobre la taula la voluntat de poder alliberar sindicalment a un 

treballador de la casa, perquè anés a fer tasques comarcals d’assessorament sindical. 

Però l’ajuntament de la Garriga no pot fer front a aquesta despesa, que són uns 50.000 € 

l’any. Aquesta persona, a la qual l’ajuntament de la Garriga li ha de pagar el salari del 

seu lloc de treball (aniria a càrrec de l’ajuntament aquesta despesa salarial) se l’hauria 

de substituir en el seu lloc de treball i aquesta despesa no es podia assumir. De fet 

mirant i estudiant diferents  ajuntaments de la mida  de la Garriga, hem vist que no 

tenen alliberat sindical. Els que ho tenen són ajuntaments de municipis del doble 

d’habitants que nosaltres. Aquí a la comarca, concretament, només en tenen a 

Granollers i a Mollet.  

Aquest, per tant, és un tema que es va posar a debat i es va considerar que la Garriga no 
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podia assumir aquesta despesa i que no hi havia aquesta necessitat. De tota manera es va 

fer una reflexió sobre com podríem ampliar les hores sindicals pels treballadors que es 

dediquen a fer d’enllaços sindicals. Fins ara el personal laboral tenia 20 hores per dur a 

terme tasques d’assessorament sindical precisament i el personal funcionari hi tenia 15 

hores de dedicació. Amb aquest nou marc normatiu el que s’ha negociat és poder 

equiparar que el personal funcionari pugui tenir les mateixes hores de dedicació, com a 

delegat sindical, que el personal laboral. Com tenim equiparats tots els drets i tots els 

deures a nivell de conveni vàrem decidir també incorporar aquesta equiparació i que tots 

puguin disposar de 20 hores sindicals mensuals per destinar a aquestes tasques. Per tant 

s’han incrementat les hores sindicals, en aquest cas, dels representants sindicals 

funcionaris en 5 hores mensuals.  

Aquesta és la petició que es va fer i l’acord al que es va arribar, però en cap cas hi va 

haver cap voluntat de no signar sinó que hi va haver aquest debat i aquesta solució que 

es va acordar de manera gratificant per les dues parts.  

Referent al tema de RLT és cert que hi ha una petició, sobretot d’una part dels 

treballadors i treballadores de la casa per tal que es faci una revisió de l’RLT. 

Jo no confondria RLT amb organigrama, perquè són dues coses diferents. Una cosa és 

l’organigrama que és com s’estructura a nivell organitzatiu la casa, qui comanda, de 

quina manera comanda i com s’estructura, qui depèn de qui als llocs de treball de la 

casa i l’altra és l’RLT, que és la descripció del lloc de treball concret. Són un conjunt de 

fitxes que descriuen quines són les tasques i funcions de cada lloc de treball. És veritat 

que l’RLT que tenim és del 2007. És veritat que hi ha aquest compromís de revisió 

d’aquesta RLT i la voluntat de revisió, el que passa és que les finalitats per les que es 

busca la revisió de l’RLT potser no es produeixen feta la revisió i amb això hem de ser 

molt curosos. Per aquest motiu l’endarreriment, perquè se’ns ha assessorat i estem 

acabant d’incidir en el tema per tal que aquesta RLT no reflecteixi allò que no volem 

que surti reflectit. És a dir hem de trobar la finalitat... no sé com explicar-ho perquè 

s’entenguin. És a dir que una revisió de l’RLT no perjudiqui els nostres treballadors i 

treballadores sinó que tot el que es faci sigui en benefici dels mateixos, per tant hem de 

buscar com fer bé aquesta RLT i això és el que ha fet que no s’hagi començat a fer i que 

s’hagi alentit el procés, perquè tenim informes, ímputs externs que no ens recomanaven 

fer-la.  

Però en tot cas la voluntat hi és, cal trobar la via de fer-ho, jo crec que això ho hem de 

parlar en el marc de la paritària, en el marc de la mesa de negociació i trobar 
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conjuntament la solució a aquest tema i els emplaçaria a poder continuar parlant ( tot i 

que aquest tema és diferent del que ara ens ocupa, que és el conveni col·lectiu) en els 

òrgans competents. També tenim els òrgans de valoració el  llocs treball que es  on es 

valoren les fixes de l’RLT. 

En tot cas és cert que el tema està sobre la taula i els emplaço a parlar-ne més 

detalladament en els àmbits que pertoquen o podem prèviament fer una reunió entre els 

regidors per poder abordar aquest tema des de la tranquil·litat d’una reunió tancada i 

després, plegats, poder prendre decisions.  

 

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

És que estic perplex !, perquè és veritat que l’RLT no és el mateix que un organigrama, 

però seria absurd dir que l’organigrama no afecta directament l’RLT, perquè si una 

persona era conserge al  2007 i ara és cap de conserges, les seves tasques han canviat, 

amb la qual cosa la seva fitxa de l’RLT ha canviat. Per tant l’organigrama afecta 

directament l’RLT, poden ser coses diferents, però l’afecten. Sota el meu parer i de 

forma pausada i tranquil· la podem parlar, però no podem dir que l’RLT i l’organigrama 

de l’ajuntament són dues coses diferents. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Perdoni que li recordi, Sr. Valiente, però quan es va aprovar al plenari de la Garriga, 

l’any 2007, l’organigrama de l’ajuntament de la Garriga i l’RLT es van aprovar com dos 

punts diferents de l’ordre del dia del ple. Òbviament que qualsevol cosa que té relació 

amb els treballadors de la casa  té a veure amb l’organigrama, però conceptualment són 

dues coses diferents. Un equip de govern pot definir un organigrama estructural sense 

necessitat de modificar les fitxes o de fer una revisió de tota l’RLT i pot buscar llocs de 

comandament o treure’n sense necessitat de revisió de total l’RLT, per tant són dues 

coses diferents. Al 2007 es va fer l’RLT que no hi era, no existia. És a dir es van definir 

els llocs de treball, es van crear aquestes fitxes i es va començar a “endreçar” la casa. És 

cert que ara ja fa uns anys i que ara tocaria, però també és ben cert que ens hem trobat 

amb un marc normatiu laboral que ens ha retallat salaris, ha congelat, etc., és a dir que 

s’han produït molts fets que potser fan que ens haguem de planificar bé el que volem fer 

per no fer-ho malament. Per tant si, entenem que l’organigrama i l’RLT tenen relació, 

però conceptualment són dues coses diferents. Una és la definició dels llocs de treball i 

l’altra és com estructures el teu nivell de comandament. Pots fer un organigrama molt 
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vertical o totalment horitzontal, sense necessitat de moure l’RLT.  

En tot cas entenc el que vol dir. Ho tenim sobre la taula i crec que és necessari que fem 

aquest debat profundament, però inicialment a porta tancada, si estiguéssim d’acord a 

fer-lo, que crec que si. 

 

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

Si, si. Però com al principi de la intervenció ha dit no barregem les coses, penso que si 

s’han de barrejar perquè una cosa afecta l’altra.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

En tot cas com ara estem per aprovar l’acord, no ho barregem, perquè l’acord no parla 

ni d’RLT, ni d’organigrames, reconduïm el tema i anem a votar el que tenim a sobre de 

la taula que és l’aprovació d’aquest acord marc dels empleats  públics de l’ajuntament 

de la Garriga i de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació, que estan 

equiparats a la resta de treballadors de la casa, funcionaris i laborals. 

 

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

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

la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

9. Modificacions pressupostàries, mitjançant concessió de crèdit extraordinari 

 

Antecedents 

 

Primer. L’Àrea de Seguretat Ciutadana de data 12 de març 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 17 de març 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. 
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Fonaments de dret 

 

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 19 de febrer de 2015, va examinar i debatre 

l’expedient administratiu. 

 

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

 

                                                      
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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ACORD 

 

Primer . Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari per import de 755,00 euros que cal finançar 

baixa per anul·lació, d’acord amb el següent detall: 

 

Despeses que cal finançar: 

Crèdits extraordinaris (um: euros) 

 

Projecte de 

despesa 

Aplicació 

pressupostària 
Descripció Crèdits inicials 

2016/2/102/1 102 13000 62500 SEG.Taquilles vestuaris.Adquisició 526,00 

2016/2/102/2 102 13000 62600 SEG.Càmera fotogràfica.Adquisició 229,00 

Total crèdits extraordinaris 755,00 

 

Finançament que es proposa: 

Baixes de crèdits (um: euros) 

 

Projecte de 

despesa 
Aplicació Descripció 

Import a 

minorar 

  102 13200 21300 Reparació i manteniment de material 755,00 

Total baixes de crèdits 755,00 

 

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  

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

Bona tarda a tothom. Bàsicament aquesta modificació pressupostària ve donada per una 

demanda de l’àrea de seguretat ciutadana  a nivell de personal. Simplement és per 

l’adquisició d’unes taquilles pels vestuaris del personal i per la compra d’una càmera 

fotogràfica. És un crèdit extraordinari de 755€ que es finança amb una baixa de crèdit 
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del mateix import . No té més importància. Ho deixo a la seva consideració. 

 

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

 Res a dir, estem a favor. 

 

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

 Votarem a favor. 

 

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

 Votarem a favor. 

 

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

 Votarem a favor. 

 

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

 Nosaltres ens abstenim per coherència amb el nostre vot general sobre els pressupostos. 

 

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. 

 

 

10. Ratificació de la resolució d’Alcaldia-Presidència de data 14 de març de 2016 relativa a 

l’aprovació del pla pressupostari a mig termini; període 2017-2019 

 

Vist que l’Alcaldia en data 14 de març de 2016 va adoptar la següent resolució: 

 

“Antecedents 

 

Vist l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla pressupostari a mig termini, coherent 

amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa. 

 

De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla pressupostari a 

mig termini per als exercicis 2017 a 2019, prenent com a base el pressupost liquidat de 
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l’exercici 2015 i la previsió de la liquidació de l’exercici 2016. Així mateix, a l’informe 

d’intervenció es detallen les hipòtesis que s’han considerat per la seva realització. 

 

Alhora, es considera que aquest pla pressupostari a mig termini està alineat amb els eixos 

d’actuació d’aquest mandat. 

 

Fonaments de dret 

 

L’article 29 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera (LOEPSF), modificat per la llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del 

deute comercial, estableix que les administracions públiques elaboraran un pla pressupostari a 

mig termini en el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a través del 

qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat 

pressupostària i de deute públic.  

 

Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre 

altres paràmetres: 

 

a) Els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les respectives 

administracions públiques. 

b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte la 

seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, 

com l’impacte de les mesures previstes per al període considerat. 

c) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d’ingressos i 

despeses. 

d) Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg 

termini de les finances públiques. 

 

Anàlogament, l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen 

les obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei orgànica 2/2012, 

determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs pressupostaris.  

 

La norma general estableix que, per aplicació de l’article 32 de la LOEPSF, modificat per la 

llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, en 
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el supòsit que la liquidació pressupostària es situï en superàvit, aquest es destinarà, en el cas 

de l’Estat, comunitats autònomes i corporacions locals, a reduir el nivell d’endeutament net 

sempre amb límit del volum d’endeutament si aquest fos inferior a l’import del superàvit a 

destinar a la reducció de deute. 

 

La nova disposició addicional sisena de la LOEPSF, que introdueix la llei orgànica 9/2013, de 

20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, determina les regles 

especials per al destí del superàvit pressupostari, és a dir, la possibilitat d’invertir quan es 

tracti d’ajuntaments que tinguin capacitat de finançament, romanent de tresoreria positiu, ràtio 

del deute viu inferior al 110% dels ingressos corrents liquidats en termes consolidats i període 

mig de pagament inferior a 30 dies. En aquests casos, podran invertir sempre i quan es destini 

el percentatge de superàvit necessari a amortitzar operacions d’endeutament per a què 

l’ajuntament no incorri en dèficits en termes de comptabilitat nacional. 

 

A la mateixa disposició, s’estableixen per a l’any 2015, les consideracions a tenir en compte en 

relació a la distribució d’aquest superàvit. 

 

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

vigent, 

 

Resolc: 

 

Primer. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2017 a 2019 elaborat per 

aquesta Entitat Local que servirà de base per la elaboració del Programa d’Estabilitat. 

Segon. Trametre el pla pressupostari a mig termini, període 2017-2019 al Ministeri d'Hisenda i 

Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 

d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació 

previstes a la Llei Orgànica 2/2012. 

Tercer. Que aquest acord sigui ratificat a la propera sessió del Ple de l’Ajuntament 

 

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

davant meu el Secretari, que en dono fe.” 

 

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

 

Únic. Ratificar el contingut de la resolució de l’Alcaldia de data 14 de març de 2016 relativa a 

l’aprovació del pla pressupostari a mig termini, corresponent al període 2017-2019. 

 

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

 

INTERVENCIONS  

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

Aquesta explicació és una mica més complexa i més llarga. Bàsicament ve de donar 

resposta a una directiva de la Unió Europea, la 2011/85/1 del Consell  europeu i   a Llei 

Orgànica 2/2012   en el seu article 29, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera. 

Bàsicament és  el control del deute comercial del sector públic, estableix que les 

Administracions públiques elaboraran un pla pressupostari  a mig termini en el qual 

s’emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals, a través del qual es garantirà 

una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària 

de deute públic i de conformitat amb la regla de despesa. Els plans pressupostaris a mig  

termini tenen un període mínim de 3 anys i aquest mateix article regula els paràmetres 

que com a mínim han de tenir, que és el que acabo de comentar, estabilitat 

pressupostaria, control del deute públic i la regla de despesa.  

També afecta l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es 

desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 

Orgànica 2/2012, determina l’obligació de remetre anualment abans del dia 15 de març 

de cada any i això és el que hem fet i que afecta a l’àrea d’hisenda, els plans 

pressupostaris a mig termini en els que s’enquadrarà l’elaboració dels seus pressupostos 

anuals. Bàsicament és això, es tracta de donar resposta a aquesta normativa i fer-ho 

arribar al Ministeri.  

 

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

Sense menystenir la feina feta per part de l’ajuntament, nosaltres hi votarem en contra 

per no avalar més la reforma de l’article  135 de la Constitució que es va fer l’any 2011, 

ni tampoc les lleis que se’n deriven i que ja han estat anomenades, la 2/2012 
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d’estabilitat pressupostària i la 9/2013 de control del deute comercial . Hi estem en 

contra, bàsicament, per fer del deute públic una prioritat absoluta. Res més.  

 

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: 

 Votarem a favor d’aquest previsió de la bola de vidre. Res més a dir.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Certament, ciència ficció.  

 

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

 Nosaltres seguint amb la nostra línia, ens abstenim  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 D’acord, però això no són pressupostos, això són estimacions. 

 

El ple de l’Ajuntament per 14 vots a favor  (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 1 C’s, 1 PSC-CP, i 1 SI-

Solidaritat ), 1 abstenció (ICV-EUiA-E) i 2 vots en contra (C.U.P-PA) dels 17 membres 

assistents, essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

11. Donar compte de la resolucions  d'alcaldia de modificació de l'organització del govern 

municipal 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria 

 

Es dóna compte dels  decrets d’alcaldia de data 25 i 26 de febrer de modificació de 

l’organització del govern municipal, 
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1. Decret de modificació dels membres de la Junta de Govern Local, 

 

« La Garriga a 25 de febrer de 2016  

 

Vist el decret d’alcaldia de data 16 de juny de 2015 en què es van designar els membres de la 

Junta de Govern Local, la qual estava integrada pels quatre regidors següents : 

 

• Sra. Neus Marrodan i Torrents 

• Sr. Vicenç Guiu Fabregas  

• Sr. Joan Esteban i Sans 

• Un regidor de l’oposició. 

 

Vist el que el Sr. Vicenç Guiu i Fàbrega va renunciar, per motius personals,  a la seva  condició 

de regidor d’aquest Ajuntament, pel grup municipal de Convergència i Unió (CiU). 

 

Vist que al Ple ordinari del dia 24 de febrer  de 2016 el Sr. Jordi Calatrava i Adell amb D.N.I. 

52.401.219 C va prendre possessió del càrrec de regidor pel grup municipal de Convergència i 

Unió (CiU), en substitució del Sr. Vicenç Guiu i Fàbregas. 

 

Ateses les facultats i atribucions que em concedeixen els articles  53, 54 i 55 del Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 

Local de Catalunya, i allò que disposa l’article 42 del R.D.2.568/1986, de 28 de novembre, pel 

qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 

Locals. 

 

R E S O LC  : 

 

Primer.- Modificar la resolució d’alcaldia de data 16 de juny de 2015 de nomenament dels 

membres de la junta de govern local en els termes següents: 

 

Designar els membres de la Junta de Govern Local, la qual estava integrada pels quatre 

regidors següents : 

 

• Sra. Neus Marrodan i Torrents 
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• Sr. Joan Esteban i Sans 

• Sr. Jordi Calatrava i Adell  

• Un regidor de l’oposició. 

 

Segon. Notificar personalment la present resolució als designats, que es considerarà acceptada 

tàcitament, llevat manifestació expressa; i remetre la Resolució de nomenament al Butlletí 

Oficial de la Província per a la seva publicació en el mateix, igualment publicar la Resolució 

en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent 

de la signatura de la Resolució per l’Alcaldessa. 

 

Tercer. Donar compte al ple de l‘Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió que es 

convoqui en compliment del que estableix l’article 38 del Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  

 

Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, en el lloc i data indicats a l’encapçalament, de la qual cosa 

dono fe com a Secretari  de la Corporació. Signat Meritxell Budó i Pla=alcaldessa i Joaquim 

Rosell i López=secretari» 

 

 

2. Decret de modificació dels Tinents d’Alcalde,  

 

« La Garriga, 26 de febrer de 2016   

 

Vist que la legislació estableix que l’Alcaldia haurà de designar lliurement els Tinents 

d’Alcalde d’entre els membres de la Junta de Govern Local, els quals hauran de substituir-lo 

per ordre de nomenament, en els casos de vacant, d’absència o malaltia . 

 

Vist el que el Sr. Vicenç Guiu i Fàbrega va renunciar, per motius personals,  a la seva  condició 

de regidor d’aquest Ajuntament, pel grup municipal de Convergència i Unió (CiU). 

 

Vist que al Ple ordinari del dia 24 de febrer  de 2016 el Sr. Jordi Calatrava i Adell amb D.N.I. 

52.401.219 C va prendre possessió del càrrec de regidor pel grup municipal de Convergència i 

Unió (CiU), en substitució del Sr. Vicenç Guiu i Fàbregas. 
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Vist que per resolució d’alcaldia  de data 25 de febrer de 2016 han estat designats els membres 

de la corporació que formaran part de la junta de govern local a partir d’aquesta data. 

 

Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 23.3 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladors de les Bases del Règim Local, a la nova redacció donada a la mateixa per la Llei 

11/1999, de 21 d’abril, en concordança amb les previsions de la legislació autonòmica de 

règim local, així com allò que disposa l’article 46 i següents del RD 2568/86, que aprova el 

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

dels tinents d’Alcalde es competència d’aquesta Alcaldia, que haurà de procedir al seu 

nomenament, mitjançant Decret.  

 

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

 

RESOLC 

 

Primer. Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament amb efectes del dia d’avui els regidors 

electes i membres de la junta de govern local  d’aquesta corporació que a continuació es 

relacionen:  

 

� Primer tinent d’alcalde: Sra. Neus Marrodán i Torrents 

� Segon tinent d’alcalde:  Sr. Joan Esteban i Sans 

� Tercer tinent d’alcalde: Sr. Jordi Calatrava i Adell 

� Quart tinent d’alcalde Sr. Albert Benzekry i Arimon 

 

Segon.- Comunicar aquesta resolució als tinents d’alcalde afectats, per al seu coneixement i als 

efectes escaients.   

 

Tercer.- Donar compte al ple de l‘Ajuntament d’aquesta resolució en la sessió extraordinària 

que es convoqui en compliment del que estableix l’article 38 del Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals i procedir a la corresponent publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província. 

 

Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, en el lloc i data indicats a l’encapçalament, de la qual cosa 

dono fe com a Secretari  de la Corporació. Signat Meritxell Budó i Pla=alcaldessa i Joaquim 
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Rosell i López=secretari» 

 

 

3. Decret  de modificació dels regidors responsables de les diferents àrees, 

 

« La Garriga a 26 de febrer de 2016  

 

Vist el decret d’alcaldia de data 16 de juny de 2015 en què es van designar el regidors 

responsables de les diferents àrees. 

 

Vist el que el Sr. Vicenç Guiu i Fàbrega amb D.N.I 52.151.149 Y va renunciar, per motius 

personals,  a la seva  condició de regidor d’aquest Ajuntament, pel grup municipal de 

Convergència i Unió (CiU). 

 

Vist que al Ple ordinari del dia 24 de febrer  de 2016 el Sr. Jordi Calatrava i Adell amb D.N.I. 

52.401.219 C va prendre possessió del càrrec de regidor pel grup municipal de Convergència i 

Unió (CiU), en substitució del Sr. Vicenç Guiu i Fàbregas. 

 

Atès que l’òrgan competent per determinar les delegacions sectorials és l’alcaldia presidència 

de conformitat amb els articles 43, 44, 45 i 51 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 

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

Locals. 

 

En ús de les facultats que em confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local així com els articles corresponents del DL 2/2003, pel 

qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya. 

 

RESOLC 

 

Primer.- Modificar la resolució d’alcaldia de data 16 de juny de 2015 de designació de 

regidors responsables de les diferents àrees i conferir als regidors que seguidament es 

relacionen les delegacions sectorials següents: 

 

1.a. Alcaldia: Sra. Meritxell Budó i Pla (Alcaldessa) 
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- Regidoria de Seguretat Ciutadana i Governació: Meritxell Budó i Pla 

- Regidoria de Serveis Interns (Secretaria: RH, OAC i Arxiu): Sra. Montserrat Llobet i Llonch 

- Regidoria de Societat del Coneixement: Sra. Neus Marrodán i Torrents 

 

 

1.b. Àrea de territori i sostenibilitat: Sra. Neus Marrodán i Torrents (1a. T.A) 

 

- Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Mobilitat: Sra. Neus Marrodán i Torrents 

- Regidoria de Serveis Urbans i Via Pública: Sr. Joan Esteban i Sans 

 

1.d. Àrea de Serveis a les Persones : Sr. Joan Esteban i Sans (2on. T.A.)  

  

- Regidoria d’Acció Social i Habitatge: Sra. Dolors Castellà i Puig 

- Regidoria d’Igualtat, Salut i Cooperació: Sra. Juliet Grau i Gil 

- Regidoria d’Esports: Sr. Joan Esteban i Sans  

 

1.c. Àrea Hisenda, Promoció i desenvolupament econòmic:  Sr. Jordi Calatrava i Adell (3er. 

T.A.) 

 

- Regidoria d’Hisenda i Contractació (sec): Sr. Jordi Calatrava i Adell 

- Regidoria de Promoció Econòmica, Indústria, Treball : Sr. Jordi Pubill i Sauquet 

- Regidoria de Comerç i Emprenedoria: Sr. Lluis Marco i Sanclement 

- Regidoria de Turisme i Patrimoni:Sr. Albert Benzekry i Arimon 

 

1.e. Àrea d’Identitat: Sr. Albert Benzekry i Arimon (4rt. T.A.)  

  

- Regidoria de Cultura i Participació: Sr. Albert Benzekry i Arimon 

- Regidoria d’Ensenyament i Formació: Sra. Meritxell Coma i Vernet 

- Regidoria de Joventut: Sr. Jordi Pubill i Sauquet 

- Regidoria de Gent Gran: Sra. Juliet Grau i Gil. 

 

Segon.- Notificar personalment la present Resolució als designats, que es considerarà 

acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa; i remetre la Resolució de nomenament al 
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Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació en el mateix, igualment publicar la 

Resolució en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des del 

dia següent de la signatura de la Resolució per l’Alcaldessa. 

 

Tercer.- Donar compte al ple de l‘Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió que se 

celebri.  

 

Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, en el lloc i data indicats a l’encapçalament, de la qual cosa 

dono fe com a Secretari  de la Corporació. Signat Meritxell Budó i Pla=alcaldessa i Joaquim 

Rosell i López=secretari» 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Senzillament calia donar compte del decret de modificació del cartipàs municipal arrel 

de la renúncia del Sr. Guiu i la incorporació del Sr. Calatrava. S’ha substituït al Sr. Guiu 

pel Sr. Calatrava. Les mateixes responsabilitats que tenia el Sr. Guiu  recauran en el Sr. 

Jordi Calatrava, per tant serà Tinent d’alcalde de l’àrea d’Hisenda, promoció i 

desenvolupament econòmic de l’ajuntament de la Garriga i les seves tasques com a 

regidor pròpiament seran portar la regidoria d’Hisenda i Contractació. En aquest sentit i 

tenint en compte l’antiguitat del Sr. Joan Esteban , aquest passarà a ser el segon Tinent 

d’alcalde, com ho era el Sr. Guiu    i el Sr. Calatrava passarà  a ser el tercer Tinent 

d’alcalde, que era el Sr. Joan Esteban. Aquestes són les modificacions que s’han produït 

al cartipàs municipal. 

 

El ple de l’ajuntament resta assabentat 

 

 

12. Adhesió al manifest institucional del 8 de març Dia Internacional de les Dones. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social, Cooperació i Polítiques d’Igualtat 

 

ANTECEDENTS 

 

Vist que el 18 de desembre  de 1979 les Nacions Unides van adoptar la Resolució 34/180 de 
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Convenció sobre l’Eliminació de totes les formes de discriminació contra la Dona, recordant 

que la discriminació contra la dona viola els principis de la igualtat de drets i del respecte de la 

dignitat humana, que dificulta la participació de la dona en la vida política, social, econòmica i 

cultural i que obstaculitza el ple desenvolupament de totes les possibilitats de les dones.  

 

Vist que a la Garriga fa anys que s’organitzen, tant des de l’Ajuntament com des de la societat 

civil activitats de sensibilització al voltant del Dia 8 de març, per tal que tota la ciutadania 

prengui consciència que la violació dels drets de les dones són violacions dels drets humans i 

que calen accions de discriminació positiva per remoure els obstacles que impedeixen el lliure 

desenvolupament de les dones.  

 

Vist que, tot i els avenços dels darrers anys, encara subsisteixen comportaments, imatges i 

estereotips que contribueixen a  fer possible la discriminació de les dones. 

 

Vist l’informe de la treballadora social de data 4 de març de 2016 amb la conformitat de la 

regidora de  Polítiques d’Igualtat, Salut i Cooperació.  

 

Vista la Declaració Institucional del 8 de març, Dia Internacional de les Dones “Feminitzant el 

món local”, que literalment es transcriu: 

 

“Avui, 8 de març de 2016 necessitem recordar que les dones continuem movent el món i 

necessitem més que mai els feminismes com a motor de canvi. Així ho van fer, a principis del 

segle XX, les obreres de la fàbrica tèxtil Cotton a New York reclamant igualtat de sou i millors 

condicions laborals. Avui, ja al segle XXI, ens adonem que les dones del nostre país cobren un 

25% menys que els homes, ocupen la majoria dels contractes a temps parcial i dediquen el 

triple d’hores que els homes a les tasques no remunerades de la llar.  

 

Les dones som la meitat de la població i no un grup minoritari. Som i hem sigut agents actives 

en la construcció de la societat i no ens podem pas conformar a que la nostres vides siguin tan 

sols un capítol al final dels llibres o que ni en formem part.  

 

Des del món municipal portem més de 25 anys treballant per recuperar el llegat de les nostres 

àvies, per millorar la vida de les nostres mares i reconèixer tot el seu treball, i, sobretot, per 

facilitar el camí de les nostres filles, intentant remoure els obstacles que es trobaran pel camí i 
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teixint xarxes de justícia i oportunitats per a elles.  

 

Definitivament, han estat diverses les aportacions de les dones que han canviat la manera de 

fer dels municipis i la seva política, però moltes d’elles sovint queden en l’anonimat: el 

lideratge de les regidories d’igualtat, la lluita dels moviments de dones i veïnatge, la 

recuperació de protagonistes de la història local, del món artístic, educatiu, esportiu i de 

comerç local.  

 

Tot i els avenços fets, el dia a dia en els municipis i els estudis sobre la temàtica ens mostren 

que encara existeixen desigualtats en els diferents àmbits de la vida com en els treballs, la cura, 

l’educació les cultures i les famílies. Els estereotips i la ridiculització de les dones que ocupen 

llocs de poder i lideratge social en les xarxes socials reforcen que el sistema continua sent 

sexista.  

 

Per això, l’aprovació d’aquest any de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes (Llei 

17/2015) marca el compromís polític i la necessitat de fer el desplegament dels recursos 

necessaris per implementar-la.  

Així doncs, avui 8 de març volem reforçar l’aposta del món local per la defensa de la igualtat i 

la llibertat de les dones així com el reconeixement del seu llegat, claus per construir una 

societat més justa i digna per tothom.” 

  

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

 

ACORDS: 

 

Primer. Adhesió a la Declaració Institucional de 8 de març, Dia Internacional de les Dones 

“Feminitzant el món local”.  

 

Segon. Donar compte del present acord a l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de 

Catalunya.  

 

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

 

INTERVENCIONS  
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La Sra. Juliet Grau, regidora de Polítiques d’igualtat, Salut i Cooperació llegeix el text del 

manifest.  

 

Intervé la Sra. Juliet Grau, regidora de Polítiques d’igualtat, Salut i Cooperació: 

Vull aprofitar aquesta lectura per comunicar a tots els regidors que el proper 21 d’abril 

tenim una reunió a la Diputació, tant l’àrea de recursos humans com l’àrea d’igualtat 

perquè posem em marxa el Pla d’igualtat intern de l’ajuntament. Successivament quan 

es vagi avançant en el tema s’anirà informant.  

 

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

Estem totalment a favor d’adherir-nos al manifest del 8 de març. En aquest cas s’ha 

escollit el de la DIBA, i ens sembla molt encertat ja que parla de municipalisme (és 

imprescindible actuar des dels municipis aplicant polítiques d’igualtat), de genealogia 

femenina (pel reconeixement de les dones al llarg de la història i per la necessitat de 

reconèixer que la tasca no la fan únicament els ajuntaments i les polítiques públiques, 

sinó que hi ha un gran nombre de dones actives que han lluitat i lluiten per la 

transformació de l’estructura patriarcal que oprimeix a les dones) i de feminisme (un 

concepte que cal seguir anomenant i visibilitzant per tal de posar-lo al centre del nostre 

pensar i actuar com a Ajuntament i com a poble). 

 

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

 Res a dir ens adherirem i votarem a favor.  

 

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

 Tampoc afegirem res, subscrivim les paraules.  

 

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:  

 Ens adherim.  

  

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 
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la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

13. Informes de l’alcaldia  

No hi ha assumptes per informar al ple.  

 

14 Mocions  

 

Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA-E sobre el 8 de març, Dia Internacional 

de les Dones. Un treball digne i un salari just per justícia de gènere. 

 

Les dones treballem de forma remunerada o no. Fem dobles i triples jornades treballant fora de 

casa o a casa, o a tots dos llocs o, fins i tot, tres quan cal ocupar-se de la cura de familiars grans 

o amb malalties. I ho fem de manera desigual, assumint càrregues desproporcionades i que són 

abordades de forma discriminatòria. Això ha estat així des dels orígens de la divisió sexual del 

treball i, malgrat les conquestes assolides per les lluites feministes, la suposada crisi i les seves 

polítiques pro desigualtat i austericides ens mostren un balanç devastador sobre els drets de les 

dones.  

 

Malgrat que la economia només s’ocupa d’un aspecte, els treballs no són només les activitats 

productives sinó també les reproductives que sostenen la vida humana. Atès que el  treball 

productiu o remunerat és central per garantir  els drets econòmics en el sistema actual, les dones 

continuen patint les pràctiques discriminatòries que aquest sistema genera i ha accentuat; en 

conseqüència, les desigualtats avancen i els drets i llibertats reculen. La vida, doncs, no és 

sostenible. Aquest és el balanç de tota la crisi generada per la globalització econòmica: la 

insostenibilitat i l’esgotament del model capitalista-neoliberal i patriarcal-heteronormatiu. 

Governs amb programa neoliberal de devaluació i precarització del treball i del sistema de 

benestar han convertit les dones, encara més, en treballadores de segona classe.  

 

Avui, la bretxa salarial és 8 punts més alta que al 2008. La crisi ha devaluat els salaris de les 

classes treballadores i s’ha pronunciat encara més en les dones. Les dones cobrem actualment 

(segons dades de 2015) salaris un 24,8% inferiors als dels homes. Mentre el sou mig a 

Catalunya dels homes és de 27.836€/any, el de les dones és de 20.931€. La conseqüència 

d’aquest fet és que les dones treballem 79 dies a l’any de forma gratuïta i que deixem de rebre 

entre 6.000 i 9.000€ cada any, en funció del lloc i la categoria laboral.  
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La bretxa salarial encara es pronuncia més en sectors d’ocupació on hi ha una major presència 

de dones, com els d’administració i serveis o sanitaris i de serveis socials. El 65% dels llocs de 

treball d’aquests sectors els ocupen les dones i elles cobren entre un 33,21% i 30,33% menys 

que els seus companys homes. Les retallades de la Generalitat en l’ocupació pública de 

l’Educació i la Sanitat han afectat a més dones. Les retallades a la dependència han provocat 

que les dones hagin d’assumir el rol de cuidadores i perdin els seus llocs de treball, d’altra 

banda, més mal remunerats.  

 

La Organització Internacional del Treball (OIT) va alertar que Espanya és el país desenvolupat 

on més han augmentat les desigualtats a causa de la devaluació dels salaris i la pèrdua dels 

salaris que entren en una llar. La reforma laboral, les retallades salarials, la destrucció de llocs 

de treball, l’augment dels treballs a temps parcial han tingut efectes directes en l’augment de la 

bretxa salarial de gènere. Però factors com la segregació de gènere en els rols laborals i 

familiars, amb atribucions tradicionals a homes i dones, com la manca de recursos i serveis 

públics, són determinants en la discriminació per raó de gènere i la vulneració dels drets 

econòmics de les dones.  

 

La injustícia de les polítiques que han aplicat els governs de dretes a Catalunya, Espanya i 

Europa, encara són més visibles quan la realitat avança en un sentit contrari. És a dir, les dones 

tenen més estudis que els homes, però, només el 66% de les dones tenen un lloc de treball 

remunerat, mentre que ells s’ocupen en un 80%. La diferència entre formació acadèmica i 

l’ocupació està causada per la manca de recursos per l’atenció de fills i filles i la pitjor 

retribució del sou de les dones. Les polítiques de conciliació han caigut del marc normatiu. La 

corresponsabilitat, però, és essencial per abordar les desigualtats. La maternitat és, per a moltes 

dones, l’inici de la desigualtat laboral. Els permisos per a la criança de fills i filles estan lluny 

d’esdevenir una política transformadora quan no són obligatoris, ni iguals ni intransferibles. 

 

La justícia de gènere és una qüestió inajornable. La situació de les dones respecte els seus drets 

econòmics constata la vulneració i precarització que genera un model econòmic liberal i un 

model social injust, que castiga doblement, en funció del gènere. El major repte que afrontem 

socialment és resoldre el conflicte capital-vida. I això, comença en reconstruir la justícia de 

gènere.  
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Per tot l’exposat, ICV-EUIA-EPM  proposem els següents ACORDS: 

 

Primer.-  Declarar la justícia de gènere i les polítiques d’equitat de gènere com un eix central i 

prioritari en l’acció institucional de l’Ajuntament. 

 

Segon.- Manifestar el compromís amb la igualtat salarial i lluitar contra totes les formes de 

discriminació salarial i laborals que es puguin produir al municipi prenent les mesures oportunes 

d’actuació i denuncia davant l’autoritat competent. 

 

Tercer.- Reforçar els recursos destinats a l’assessorament laboral en els Serveis d’Informació i 

Atenció a les Dones. 

 

Quart.-  Revertir les retallades en els serveis de benestar i de cura de les persones, especialment, 

en les places a l’escola bressol pública i  la llei de dependència. 

 

Cinquè.- Declarar el municipi de la Garriga favorable als permisos de maternitat i paternitat 

iguals i intransferibles.  

 

Sisè.- Manifestar el nostre compromís amb una ocupació de qualitat i amb drets per a totes les 

treballadores des del moment  inicial de la seva relació laboral, sense cap discriminació de 

naturalesa contractual.  

 

Setè.- Reconèixer el dret a l’acumulació del permís de lactància de les treballadores municipals, 

amb igualtat de gaudi dels mateixos entre homes i dones.  

 

INTERVENCIONS  

 

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

Presentem aquesta moció perquè volem un treball digne i un salari just, per justícia de 

gènere, perquè ens preocupa molt la bretxa salarial que afecta a les dones treballadores, 

la falta de recursos i finançament públic pels serveis de benestar social, en concret els 

referits a la cura de les persones: llars d’infants, beques menjador, llei de la 

dependència. 
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Volem que les dones siguin tractades amb igualtat de gènere sense cap mena de 

discriminació i gaudeixin de les mateixes oportunitats socials i econòmiques. 

 

La Sra. Carme Pérez llegeix els acords de la moció.  

 

Intervé la Sra. Juliet Grau, regidora de polítiques d’igualtat, salut i cooperació: 

Tot i no compartir el redactat d’aquesta moció, el tema de fons és prioritari per nosaltres 

i per tant hi votarem favorablement. La voluntat del nostre ajuntament  és anar més enllà 

de què els drets siguin només necessitats i que les titulars dels drets siguin simplement  

beneficiaris i la igualtat de gènere un recurs que no sigui merament polític, sinó que 

sigui una implicació  a la pràctica. 

 

Intervé la Sra. Dolors Castellà en representació del grup municipal d’Acord-ERC+AM: 

Bona nit. Nosaltres  votarem a favor òbviament. Gràcies per presentar-la, tot i les 

obvietats  que descriu, sap greu haver-les d’anar repetint any rere any  i no només des 

d’un punt de vista d’ideologia ho podem compartir sinó que en el dia a dia en el nostre 

treball ens sembla que ho hem integrat tot el que hem  pogut i  així ho continuarem fent. 

Moltes  gràcies. 

 

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

Nosaltres també votarem a favor d’aquesta moció. Compartim el cos de la moció en un 

90% . Ens hagués agradat poder-nos adherir, perquè creiem que es podia haver presentat 

de manera conjunta amb diferents candidatures o partits.  

Ens agrada perquè parla  de justícia de gènere, de divisió sexual del treball, de 

segregació horitzontal i vertical, de tots aquests elements de discriminació que pateixen 

les dones encara a l’actualitat. El que no compartim tant són els acords, perquè creiem 

que són excessivament genèrics  i aterren poc al municipi . Només parlen a nivell 

municipal d’algun  SIAT (serveis d'informació i assessorament tècnic) que si es té, però 

parla de l’orientació laboral que és un servei que   no s’ofereix a la Garriga, el servei 

d’orientació laboral específic del SIAT. Parla de reforçar el servei, però com no 

s’ofereix penso que no s’ha de reforçar sinó  començar a fer.   

La resta d’acords també són molt genèrics. Declarar que el municipi posi al centre les 

polítiques d’igualtat i de justícia de gènere ens sembla crucial, però sobre els articles, 2, 

4 i 6è cal dir que és massa gran lluitar contra totes les formes de discriminació  salarial, 
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revertir les retallades, etc. És molt interessant, però penso que potser hauríem d’atinar 

més en la realitat i  fer què  des de promoció econòmica es fessin polítiques d’igualtat. 

Concretar més en com es pot traduir això a nivell municipal, perquè creiem que tots 

aquests elements, tota aquesta descripció que es fa és real  i  afecta directament a les 

dones. Pensem que ens hagués agradat una concreció més municipalista. En tot cas 

votarem a favor i gràcies per treure a la llum aquests conceptes que encara fa falta, 

evidentment, seguir reivindicant. 

 

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

Nosaltres a l’apartat d’exposició  hem trobat una mica excessiu això de referir-se a 

aquestes fòbies de certes esquerres : el capitalisme neo-liberal i  aquest  monstre que es 

treu i que crec que no és necessari. Crec que als països  occidentals la dona ha avançat 

molt més, durant aquests anys que no pas en els països de l’orbita de la unió soviètica  

al segle XX  i aquesta seria, en part, la seva ideologia. Òbviament les dones estan millor 

que fa trenta anys, però hem de procurar que d’aquí a trenta anys estiguin molt millor 

del què estan ara. 

Dit això, de l’exposició de la moció el que és important són els  punts dels acords i 

sobre el punt tres jo aniria sobre la línia del que ha dit la Sra. Dachs . Trobem que falta 

concreció a l’hora de dir en què invertir els diners, trobem que és massa genèric. Tot i 

així podríem passar.   

En el punt 5è vostès parlen dels permisos de maternitat intransferibles i nosaltres al 

nostre programa electoral,  de les generals, hem portat un permís de maternitat  de 26 

setmanes, en el qual 8 setmanes són per cada progenitor, intransferibles,  és a dir 

augmentem el permís de maternitat i paternitat a ambdós progenitors i després posem 

deu setmanes més, que són  intransferibles,  fins un total, si no recordo malament, de 26 

setmanes. Aquesta proposta està també dins l’acord de   200 propostes per un govern 

reformista  i de progrés que hem signat amb el PSOE ara recentment, el Sr. Rivera i el 

Sr. Sánchez. 

Sobre aquest 50% del punt cinquè no sé si hauria la possibilitat  de retirar el tema de que 

siguin intransferibles, si fos així ens facilitaria votar afirmativament i si fos que no, 

òbviament el contingut de fons és important i no hi ha prou ni per tant sols abstenir-nos. 

Votarem a favor. Gràcies. 

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP: 
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Sra. Dachs no ha entès que és un tema municipalista perquè el Sr. Guillen pogués 

debatre sobre el tema, perquè com diu que aspectes de més calat no els vol debatre aquí. 

Fora bromes . 

És veritat que els acords queden una mica ambigus i és veritat  que portem 3 plens del 

2016 parlant d’igualtat  salarial, és a dir és un tema candent a sobre la taula.  

Tot el que sigui reforçar polítiques socials i polítiques d’igualtat ens hi trobaran. 

Votarem a favor, no hi ha  més. 

 

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

Nosaltres votarem a favor. Els acords com són tan genèrics estem molt d’acord amb 

tots, si aprofundíssim hauríem d’aprofundir, però com  no és el cas, votarem a favor. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Sra. Farrerons, li han demanat fer una modificació. Com quedaria al final?. L’accepten, 

no l’accepten?. 

 

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

 No acceptem la modificació de Ciutadans. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Per tant la modificació que demanava el Sr. Guillén, sobre que es retirés que els 

permisos fossin intransferibles quedaria igual. És a dir, seguim demanant que els 

permisos  de maternitat o paternitat siguin intransferibles.  

 

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

Com entenem que a la nostra proposta les 8 setmanes són intransferibles tant per un 

progenitor com per l’altra, farem la “vista grossa” i  no votarem en contra, ni ens 

abstindrem. Crec que la moció ha de sortir endavant, votarem a favor. 

 

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

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

la Corporació, aprova la moció. 
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Moció dels grups municipals d’ICV-EUiA-E,  PSC-CP i C.U.P-PA, de rebuig al tancament de 

les aules  i línies de P3 a la Garriga i a la resta de Catalunya 

 

Atès que en els darrers mesos la comunitat educativa del Vallès Oriental i del conjunt de 

Catalunya ha viscut amb preocupació i angoixa  les comunicacions del Departament 

d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en les quals s'informa -de manera opaca i sense 

deliberació i participació- que atenent el descens de la natalitat es produïa una reducció de les 

matrícules de P3 de tal manera que el Departament d’Ensenyament s'obligava al tancament de 

diferents grups de P3 a diversos municipis de la comarca i de la resta de Catalunya per  al 

proper curs.  

 

Les escoles públiques afectades per aquesta mesures són al nostre municipi: l’Escola Giroi. 

 

Atès que diversos sindicats de l’àmbit educatiu (CC.OO., USTEC-STEs i CGT) han demanat el 

no tancament de línies de P3 i l’aprofitament d’aquesta baixada de natalitat per reduir les 

ràtios a 20 alumnes per aula, a més de la no supressió de personal docent a les escoles 

públiques. Concretament, CC.OO. n’ha presentat una proposta de resolució als consistoris de 

Catalunya. 

 

Atès que el descens de la natalitat, sumat a la marxa de famílies immigrants que tornen als seus 

països o busquen feina en altres llocs motivant el trasllat de la unitat familiar, farà que en un 

futur proper el problema sigui més greu, i pugui afectar més escoles i fins i tot eliminant alguna 

línia sencera, o en el pitjor dels casos, tancant escoles. El problema no només afecta i pot 

afectar a l’Escola Giroi de la Garriga sinó també a altres municipis i comarques.  

 

Atès que posar la mirada, exclusivament en termes economicistes per a la reducció de costos, és 

tancar-nos a replantejar i proposar un altre escenari molt més positiu, obert, progressista i 

social. Ja que sustentar la decisió només en l’estalvi econòmic  tancant grups és una postura 

que perd el sentit més estricte de l’educació, que és fomentar l’aprenentatge i el 

desenvolupament integral de la persona, per a esdevenir ciutadans i ciutadanes crítiques, 

formades i compromeses amb el futur.  

 

Atès que constatem que l’escola pública no és l’única finançada amb recursos públics. Existeix 

la xarxa d’escoles privades concertades que també es financen amb els pressupostos de la 
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Generalitat de Catalunya, però que no obstant, quan es tracta de retallades en Educació, o com 

en aquest cas concret de tancament de grups i/o línies, el Departament d’Ensenyament no es 

planteja incloure les escoles privades concertades en la seva programació. No només es 

produeix aquesta discriminació positiva, sinó què se les afavoreix financerament. Als 

pressupostos de la Generalitat per al 2015, la subvenció a escoles privades concertades ha 

pujat el 17,3%, mentre que el pressupost en educació pública es manté retallat en xifres per 

sota de les del 2010. El deteriorament de l’escola pública per part de la política del Govern de 

la Generalitat de Catalunya va en paral·lel a l’afavoriment de les escoles privades concertades.  

 

Des dels nostres grups municipals, creiem que cal fer una lectura diferent a la  conjuntura  i 

solució adoptada que considerem purament economicista, i que forma part d’un procés i 

decisions profundament ideològic i de canvi de model educatiu que el govern de la Generalitat 

de Catalunya està imposant en el nostre país, que no és un altre que el deteriorament conscient 

de l’escola pública i l’inequívoc afavoriment de l’escola privada. Nosaltres entenem que 

s’hauria d’aprofitar el descens de la natalitat per a reduir les ràtios a les aules, millorar 

qualitat educativa i en l’atenció a la diversitat, rica i alhora complexa de gestionar amb una 

ràtio de 25 alumnes per aula. Entenem aquesta circumstància com una oportunitat de millora 

del nostre sistema educatiu i per a l’èxit escolar. 

 

Atès que existeixen altres mesures en el context de reducció de matriculacions a P3 que 

donarien un impuls a la millora de la qualitat educativa que passarien per no tancar cap línia 

ni aula de l’escola pública, cap reducció de la plantilla de mestres, reducció de la ràtio 

alumnes per aula.  

 

Considerant que en el cas d’haver-se de tancar línies o aules s’ha de tenir en compte la privada 

concertada, a la qual la llei li assigna ser complementària de l’escola pública, cosa que no 

sempre es compleix.  

 

Atenent que en un context de retallades, els fons públics s’han de destinar a l’escola pública i 

s’ha d’anar reduint el finançament a la privada concertada.  

 

Per aquestes consideracions no compartim la deslleialtat de l’actual govern de la Generalitat 

de Catalunya envers els compromisos de finançament i de planificació educativa amb els 

nostres municipis i vivim amb molta preocupació la seva manca de diàleg i col·laboració amb 
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la comunitat educativa i la marginació que els governs locals actualment patim respecte les 

decisions educatives del nostre país.  

 

Atès que l’educació i l’escola pública és un instrument de cohesió social i d’igualtat 

d’oportunitats, Reduir en educació és empobrir a les persones, la ciutadania i el nostre futur. 

 

Amb l’objectiu de vetllar per la qualitat de l’educació en els nostres pobles i ciutats i denunciar 

aquelles accions que la posin en perill i trenquin el consens i els acords assolits en els darrers 

anys a Catalunya.  

 

Atès que el Parlament de Catalunya s’ha pronunciat mitjançant moció contra la supressió de 

les línies de P3 afectades. 

 

El grups municipals d’ICV-EUIA-EPM-ENTESA, PSC CP i CUP de l’ajuntament de la Garriga 

proposem al ple els següents acords: 

 

ACORDS 

 

Primer. - Manifestar el rebuig a les intencions transmeses pels Serveis Territorials 

d’Ensenyament del Vallès Oriental- Maresme segons les quals es proposa la desaparició d’una 

línia de P3 a l’escola Giroi al curs 2016-2017 així com d’altres a diversos municipis de la 

nostra comarca, tot demanant als Serveis Territorials del Vallès Oriental- Maresme que, per 

escrit, descartin aquesta iniciativa.  

 

Segon.- Demanar al Departament d’Ensenyament que obri un espai de diàleg amb la comunitat 

educativa i els governs locals per tal d’analitzar les dades i adoptar les mesures que 

afavoreixin l’educació, la seva qualitat i l’impuls a l’èxit escolar tot reforçant els centres 

públics que podrien, entre d’altres, fer efectiva una reducció de ràtios fins a 20 alumnes per als 

nous grups de P3 i garantir el manteniment de les plantilles de treballadores i treballadors 

actuals. 

 

Tercer. – Exigir que les escoles finançades amb fons públics però de titularitat privada siguin 

tractades amb el mateix barem que l’escola pública en el cas de retallades i, en tot cas, 

prioritzant les escoles de titularitat pública. 
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Quart.- Demanar al Departament d’Ensenyament que s’obri un procés d’acompanyament a 

l’escola privada concertada cap a l’escola pública, o bé cap a la privada. 

 

Cinquè.– Reiterar l’oposició i la no col·laboració amb el Departament d’Ensenyament en el cas 

de mantenir la seva política de tancament d’aules, línies o centres de l’escola pública. 

 

Sisè.- Traslladar els presents acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya i els seus Serveis Territorials corresponents, als grups parlamentaris del Parlament 

de Catalunya, a les entitats municipalistes (FMC i ACM), a CCOO Educació, a la FAPAC, als 

Consells Escolars Municipals, a les AMPAS del municipi. 

 

INTERVENCIONS  

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

Aquesta moció la presentem perquè som contraris a la supressió de línies de P3 a les 

escoles públiques ja que creiem que l’argument demogràfic –baixada de la natalitat- no 

pot ser la raó per justificar aquesta supressió. 

El que cal és destinar per part del govern de la Generalitat més diners a l’educació , en 

aquest cas reduint les ràtios escolars, ara són a 25 alumnes a infantil. 

Coincidim amb la comunitat educativa pública: AMPAS, sindicats, moviments de 

renovació pedagògica, etc.,  que el número idoni haurien de ser màxim 20 alumnes i en 

les escoles amb alumnat amb necessitats educatives especials a 15 alumnes. Amb això sí 

que es milloraria la qualitat de l’educació pública. 

 I a més a més la supressió de línies provoca la reducció de personal docent, quan hauria 

de ser al revés fomentant l’ocupació pública. 

Ens preocupa i ens molesta que la supressió de línies a les escoles públiques no es faci 

igual a les escoles privades concertades. Reclamem, davant d’això, que totes les escoles 

amb fons públics tinguin el mateix tracte. 

 

La Sra. Carme Pérez llegeix els acords. 

 

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

Bona nit. Abans de dir el sentit del nostre vot m’agradaria fer varies consideracions. En 

primer lloc la moció parla de què el Departament d’Ensenyament ha actuat amb 
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opacitat. Deixi’m  dir-li que podem acusar el Departament d’Ensenyament de moltes 

coses, probablement, però d’opacitat en aquest cas no.  Perquè han estat  molt clars, han 

sortit a tots els mitjans de comunicació, a tots els diaris, a televisió ... és a dir està molt 

clar que Ensenyament, en aquest cas, opac no ha sigut. Ens ha citat municipi per 

municipi, a directors, directores i ens ho ha explicat. Li puc dir que el procés que hi va 

haver aquí va ser citar-nos, a mi com a regidora i a la tècnica, (posteriorment nosaltres 

ens  vàrem reunir amb les quatre directores de les escoles públiques ) i després va citar a 

les directores de les escoles públiques , per tant jo crec que opacitat en aquest tema no 

n’hi ha hagut. 

En segon lloc, deixi’m dir-li que a vegades la terminologia de la moció no és del tot 

correcta. No es tanca una línia, es tanca   un grup i això s’ha publicat a molts llocs. Es 

tanca un grup, no una línia. D’acord?. A més a més es barregen conceptes  i la moció no 

queda gens clara, perquè es passa d’escola pública a escola concertada, escola privada, 

línies...Anem d’un costat a un altre sense discriminar. És a dir aquesta moció no està 

endreçada des del nostre punt de vista.  

Després deixi’m dir-li que jo no sé a la resta de Catalunya, a la resta  de comarques, 

però la qualitat de l’ensenyament aquí a la Garriga està plenament garantida i no ens 

veiem en cap moment gens identificats amb els paràmetres  de desastre que vostès 

descriuen a la moció.  A la Garriga hi ha una qualitat d’ensenyament molt bona i està 

totalment garantida. Entre altres moltes coses pels professionals que hi treballen dia a 

dia i que són grans professionals . Aquí la qualitat d’ensenyament és molt bona i parlant 

d’èxit escolar, deixi’m dir-li que el 99% d’alumnes acaben l’ESO, si això no és èxit 

escolar aquí a la Garriga ja m’explicarà vostè què és èxit escolar!.  

Per acabar, la moció es tanca amb un tema de natalitat. Al 2012 , que són els alumnes 

que faran  fan P3 aquest any hi havia 183 alumnes, aquest any n’hi ha 156, amb 7 línies 

de P3 tanquem a  22,2 alumnes. Si diuen ràtios de 20, són dos alumnes més. Estem en 

uns nivell de ràtios que en cap cas superen els 25 alumnes. L’any vinent seran 132 i 

l’altre seran 125. El que si li puc dir i garantir és que nosaltres seguirem lluitant com a 

equip de govern per tal que no es tanquin més grups, que no línies, grups.  

Així com es tanquen grups quan hi ha un descens de la natalitat, també se n’obren 

d’altres i com de 6è pugen molts alumnes, està previst que s’obri un grup de 1er.d’ESO 

(encara no se sap en quin institut, si al Blancafort o al Vil·la Romana). L’any 2004 va 

ser un any  amb una gran natalitat . És a dir si que tanquem un grup de P3 però n’obrim 

un  de 1er. D’ESO, perquè de P3 són 156 alumnes i la ràtio és 22,2  , però l’any 2004 la 
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natalitat va ser molt alta i hem d’obrir un  grup de 1er. D’ESO.  

És per tot això que nosaltres no podem estar d’acord amb aquesta moció i votarem en 

contra. Gràcies. 

 

Intervé el Sr. Lluís Marco, en representació del grup municipal d’Acord+ERC-AM: 

Bona nit a tothom. Nosaltres i després de sentir a la companya de CiU, encara més, 

tenim dubtes sobre aquesta moció. No dubtes en quant al que diu, sinó en el sentit del 

vot. El nostre vot serà l’abstenció perquè  coincidim amb algunes de les coses de les que 

es parlen, però hi ha algunes amb les quals discrepem.  

En primer lloc, es tanca un grup, però si el grup es tanca a tots els cursos, 

progressivament cada anys, acabarà sent una línia. Per tant no dispersem el discurs, si 

acabem tancant tots els grups al final serà una línia i si obrim un grup a l’institut, quan 

arribi al final, si és que és el cas, serà una línia més, no?.  

Nosaltres estaríem d’acord a obrir un debat amb la comunitat educativa sobre què s’ha 

de fer en aquest cas . Estaríem d’acord en què el poble, la comarca i el país, necessita un 

estudi sobre quina ha de ser la ràtio educativa (entre altres coses) . Però també hem 

d’estar d’acord en què la ràtio, (que actualment no és de 25, sinó que és de 23 perquè ja 

hi ha hagut descens de la natalitat) , pot  passar a 22 l’any vinent si tanquéssim una línia 

i si no la tanquéssim  baixaria a 19  i d’aquí a dos anys aniríem a 16  o  17 . Aquest és 

un  moment en què el nostre company de Ciutadans dirà “ ja surt el tema de sempre”. 

Suposo que quan votem el referèndum de la constitució, vostès votaran a favor perquè 

puguem decidir de fer el que  vulguem amb els nostres diners . En aquests moments el 

Govern espanyol no ens ho permet i això  és insostenible. La qual cosa no vol dir que 

haguem de tendir cap a aquí.  

El meu fill ha estudiat amb  ràtios de 25 nens i estic totalment satisfet, en això coincidim  

totalment amb els companys de CiU , segurament si baixéssim a 23 o a 20 o a 19 , la 

cosa milloraria encara més, és a dir s’ha de tendir cap aquí, però el que s’ha de fer és no 

ser lleugers i si obrir un gran debat de tota la comunitat .  

Referent a l’opacitat estem d’acord en què no hi ha hagut opacitat, per descomptat. El 

que si hi ha hagut és una imposició. Entenem que el Departament ha decidit quina 

escola havia de tancar la línia i així ho ha comunicat  tant als ajuntaments com a les 

escoles.  

Tenim molts dubtes de perquè ha de ser l’escola Giroi qui tanqui la seva línia . El  motiu 

pel qual, jo crec, que tanquen aquesta línia, (aquest grup), seria per què  actualment el 
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següent  curs té tres grups i per compensar això es fa. Si és per aquest motiu d’acord, si 

això fos només per un any estaria conforme en tancar aquest grup de l’escola Giroi , 

però la tendència és a la baixa i  l’escola Giroi es quedarà sense  aquests grups diversos 

cursos, fins que torni a haver-hi augment de la  natalitat. 

Crec que s’hauria d’estudiar quina és l’escola que necessita tancar curs, tancar línies, si 

és que fos el cas de no baixar ràtio. En aquest cas jo el que faria és, per exemple, mirar  

quina és l’escola més sol· licitada. No sé si el Giroi és l’escola més sol·licitada, potser 

no, i en el cas de l’escola menys sol·licitada , eliminar aquella línia o aquell grup en 

aquella escola, la menys sol·licitada. Aquest seria un criteri. Un altre criteri possible a 

l’hora de reduir grups, o línies,  seria d’avantatges econòmics. No sé jo, ( perquè ningú 

m’ho ha explicat, és possible que això s’hagi estudiat), si tancar una línia, o un grup a 

l’escola Giroi  surt tan barat o tan car , o hi ha tan estalvi, com tancant-lo a l’escola 

Pinetons o a l’escola Puiggraciós. Potser si s’estudia això es veuria que tancant el grup a 

l’escola Puiggraciós, per dir un nom, sortiria més a compte, econòmicament parlant  si 

és que estan buscant aquest criteri.  

Per tot això i dubtant en moltes coses de les que es diuen a la moció, tot i coincidir en 

moltes altres, ens abstindrem. 

 

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

Bona hora a tothom. El nostre serà un vot favorable, evidentment, perquè l’hem 

presentat de forma  conjunta. No tinc massa més a afegir  perquè per això l’hem 

subscrit. Senzillament dir que crec que aquí es barregen dos debats que estan lligats. Un 

és tota aquesta exposició que ha fet el Sr. Marco, més centrada a la problemàtica de la 

Garriga que és d’on arrenca en part el tema. I un debat de fons general que és de model 

educatiu i que va més enllà no només ràtios sinó dels fons destinats  i fins i tot de model 

plantejat .  

Personalment, per la meva experiència de pare, del Giroi  precisament i som uns quants, 

no qüestionem la qualitat educativa de la Garriga, ni molt menys . Ja ho ha apuntat el Sr. 

Marco i me n’alegro perquè òbviament que amb ràtios més altes hi ha gent que ha 

assolit èxit professional i personal a la vida. Segurament la Sra. Budó va anar a classes 

amb una ràtio més alta i la tenim d’alcaldessa, de presidenta de Fons de cooperació i 

diputada a la Diputació de Barcelona.  Però cal tendir cap a ràtios més reduïdes perquè 

probablement els beneficis globalment i en conjunt a la llarga seran millors.  

Com deia el nostre model és aquest,  l’escola pública, perquè és inclusiva, perquè  és la 
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millor manera  de lluitar contra les desigualtats socials, perquè en el fons també és el 

que ens preocupa i justament  en un moment en què les desigualtats s’han aprofundit  no 

ens ha semblat que el model d’escola pública fos defensat com calia en aquest país, 

darrera de l’excusa de la manca de finançament, de pressupost que, són excuses de  

fonament evidentment, (l’Estat espanyol ens escatima una part de recursos molt 

important  i la crisis per altra banda ha existit per tant els recursos s’han reduït), però 

això no vol dir que aplicant la doctrina del caos a nivell escolar s’hagi aprofitat per 

implementar models alternatius. 

 

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

S’ha animat el ple amb aquesta moció.  

Per posar-nos en antecedents llegiré:  “l’escola Giroi  augmenta  una línia ( després li 

faré una pregunta Sra. Coma, sobre això de línia/grup , però serà al final de la meva 

exposició,  jo entenc que augmenta una línia, no un grup), al curs 2011/2012  per fer 

front a l’augment de la natalitat  l’any  2008” .  El problema  és que ara amb aquest 

tancament, el proper anys només tindrà una línia de P3 amb la qual cosa podem tenir 

problemes d’inscripció de nens i nenes en aquella escola. En canvi no ens consola el 

tema de què als instituts l’any vinent s’obri una nova línia . Això són faves comptades, 

el contrari seria impossible no podríem tenir unes ràtios de més de 30 nens als instituts. 

Per tant a mi això no em compensa, ni em consola . 

També veig una cosa preocupant i és que no hem parlat d’això dins del Consell Escolar. 

A l’únic Consell escolar d’aquesta legislatura que es va fer ja es va dir que s’intuïa que 

això podia passar. Jo crec que hagués calgut una reunió del Consell  escolar municipal  

ad hoc per parlar d’aquest tema, amb tots, tant els regidors com la comunitat educativa 

per buscar maneres conjuntes de superar el tema. Aquí si he vist opacitat, no pas del 

Departament. Ens hem assabentat de tot  pels mitjans de comunicació i per alguna Junta 

de Govern Local  i poca cosa més. El Consell escolar municipal com moltes de les 

comissions de treball d’aquest ajuntament estan perquè treballem  conjuntament, no 

perquè se’ns donin les coses mastegades, que és la sensació que tinc després de gairebé 

6 o 7 mesos de legislatura , que vaig a les comissions amb tot mastegat  i amb poc 

marge de maniobra. Aquí hem tingut un  cas similar. 

Hi ha un punt cinquè, Sra. Farrerons, Sr. Valiente i senyors de la C.U.P, que ens 

agradaria que el retiressin ,  perquè entenc que vostès al punt cinquè estan declarant  que 

si no ens en sortim amb això, ens hem de declarar insubmisos al Departament. 
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Òbviament un partit com el meu   i jo particularment que no em canso de repetir que les 

lleis estan per complir-les i si no ens agraden les hem de canviar, però no ens les podem 

saltar no pot votar favorablement aquest punt.  Què dirien vostès si a l’època del 

tripartit, CiU, el PP i fins i tot nosaltres que estàvem al segon tripartit, haguéssim dit que 

ens saltaríem o que ens  passaríem  pel folre i manilles el que digués el Departament. No 

ho trobo seriós.   

Per votar a favor d’aquesta moció, perquè el cor i el cap em demanen votar a favor 

perquè estic totalment d’acord, també amb el que han dit el Sr. Prims i el Sr. Marco, 

però per fer-ho haurien de retirar aquest punt cinquè. Si vostès estan pregonant que hem 

de fer diàleg o que el Departament ha de dialogar, el que no podem fer és posar-nos 

d’esquena i dir al Departament “ com no ens entenem, em declaro una mica insubmís” . 

Ara si, Sra. Coma. Jo vaig tenir la sort, o 25 persones van tenir la mala fortuna que em 

van tenir de professor fa 16 anys, he estat professor a un institut fa setze anys, i eren 

línies. Vaig estudiar un màster de didàctica de ciències socials  i a mi se’m va parlar de 

línies. Òbviament és el que diu el Sr. Marco, el grup que comenci P3 aquest any  vinent, 

serà una única línia que sortirà de primària a  6è. Sortirà aquella línia no s’augmentarà. 

Per tant a veure si em pot aclarir això de grup/línia perquè ja fa setze anys i en el món 

de l’educació poden ser molts . 

I ,Sr. Marco, a veure  el comodí del victimisme sobiranista en aquesta moció.... com li 

va dir la meva amiga Inés al Sr. Mas en el primer ple d’investidura fallit, no cola!. Les 

competències  d’ensenyament estan transmeses a la Generalitat  des de ja no recordo 

quan, des de que jo era petit!.  No culpem a l’Estat ara de si les línies són de 25 o de si 

es retallen, perquè jo crec que la competència la té la Generalitat  i no des de fa tres 

anys. Aquest comodí avui no ha colat.  

Finalment dir si aquest punt cinquè es pogués matissar d’alguna manera que no sonés 

com una mena d’insubmissió votaríem a favor, sinó ens abstindrem, perquè òbviament 

el que no  podem és votar en contra. Gràcies. 

 

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

 Sr. Prims, em declaro fan de les seves intervencions al Ple.  

Us sorprendria si ara m’abstingués o votés en contra, perquè hem presenta la moció 

conjuntament, seria surrealista, però és que escoltant al Sr. Marco  encara voto més 

fermament a favor. Els arguments del Sr. Marco són tals que a mi em semblen per votar 

a favor i finalment diu que s’abstindran. No em quadra, però tot i així ho respecto, 
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naturalment. 

Referent al tema que ha explicat la regidora, quan estava intervenint i després quan 

escoltava la intervenció del Sr. Prims, anava llegint la moció i per exposar el seu vot en 

contra només ha fet referencia al primer acord  de la moció.  Ha dit que el tema del 

Giroi no és veritat,  no és cert , que no hi ha opacitat en la decisió del tema  del Giroi... 

però hi ha altres punts, dels quals vostè no fa menció. Únicament ha dit que el tema del 

Giroi no és cert, però referent als altres punts no sabem si estan a favor, si estan en 

contra o si s’abstenen. Només s’ha parlat del primer punt  i de l’èxit de l’educació a la 

Garriga, cosa que jo crec que els disset regidors, fins i tot el públic i la gent que ens està 

escoltant,  no ho dubten. No dubtem que hi hagi molt èxit i esperem que segueixi aquest 

èxit  a l’educació de la Garriga.  

No entenem perquè es vota en contra d’aquesta moció, però també ho respectem, 

naturalment, només faltaria.  

Nosaltres votarem a favor,  quan vam llegir la moció  ràpidament ens hi vam sumar i 

així li vam expressa a la companya, la Sra. Carme. Per què?. Doncs perquè estem a 

favor de la rebaixa de ràtios. És veritat que ara estem a 23, però potser no arribarem als 

17, perquè si continuen eliminant grups, o línies, o el que vulguem dir-li, estarem als 

mateixos 23 o potser a 25. És una cosa a tenir en compte, les ràtios no es baixen si no hi 

ha voluntat política, amb això ja estem d’acord. 

Hi ha un aspecte que em fa dubtar i és que a l’educació no reglada els demanem que per 

cada 10 nens hi hagi una persona responsable d’aquest grup i amb això tots estem 

d’acord, només faltaria, aquí els diem que han de ser 25 o 23 o 21, m’és igual, i ningú 

ho posa en dubte. Doncs si, ho posem en dubte  i més enllà de si amb el primer acord 

estem més o  menys d’acord, nosaltres estem d’acord amb tots els punts de la moció, 

amb tota la moció i ho expressem. 

I intentant incorporar el màxim consens possible  per nosaltres, (si qui ha redactat la 

moció que són els companys d’ICV estan d’acord i també els companys de la C.U.P),  

veuríem bé que es retirés el punt cinquè.  

 

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

D’entrada dir que votarem a favor . Ens hagués agradat poder-nos sumar a la moció, no 

se’ns va invitar en primera instància, però hi votarem a favor.  

El de l’ensenyament és un debat en què hi ha molt per debatre, molt per parlar , fins i tot 

la intervenció del Sr. Marco ha sigut molt bona, la del Sr. Prims també i el nostre grup 
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ha decidit que nosaltres mai retallarem, entenem que Espanya ens apreta, que  ens dóna 

el pressupost que ens dóna , però nosaltres no retallarem mai en ensenyament públic, ni 

en sanitat pública. Estem totalment en contra de retallar en això i per tant votarem a 

favor.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Sra. Farrerons, si vol  pot parlar de si ha de retirar o no el punt cinquè. 

 

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

 Si, d’acord, es pot retirar.  

 

Intervé el Sr. Roger Prims: 

 Per nosaltres endavant si d’aquesta manera ha de generar més consens. 

 

Segueix la Sra. Carme Pérez: 

 Seré breu, però volia respondre algunes qüestions. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Si, però  retirarien el punt cinquè?. 

 

Segueix la Sra. Carme Pérez: 

 Si,  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Ho dic pel Sr. secretari, perquè prengui nota per l’acord final.  

 

Segueix la Sra. Carme Pérez: 

Volia contestar  breument, seré molt breu perquè em falta dialèctica. Des del nostre punt 

de vista considerem que si ha existit opacitat, perquè no s’ha informat ni a la junta de 

personal, ni  a la FAPAC i després ho ha dit molt bé el Sr. Guillén, coincideixo amb el 

que ha dit en quant a opacitat . 

Per nosaltres és molt important el tema de les ràtios, coincideixo amb el que han dit el 

Sr. Prims i el Sr. Valiente. 

No posem en dubte la qualitat de l’educació a la Garriga, ni té res a veure amb que ara 
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s’obri un nou grup a l’ESO. 

Des del nostre punt de vista la qüestió demogràfica no és una raó, hem de vetllar per 

l’educació pública i estem parlant de nens de 3 anys, mentre menys nens hi hagi en una 

classe s’assegura una millor educació. 

Al Sr. Lluis Marco li volia recordar, a tothom perquè suposo que ja pels mitjans ho han 

vist, que  ERC i també CiU , han dit que el govern català no té diners per mantenir les 

línies de P3, però si té 130 milions per concertar escoles d’elit que segreguen per sexe. 

Ho vull dir per tal que quedi constància.  

Retirem el punt cinquè per tal de tenir més consens. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Abans de donar la paraula a la Sra. Coma, dir-li, Sra. Farrerons, que quan vostès varen 

estar governant a la Generalitat lluny de suprimir  la concertació a les escoles  que 

segregaven per sexe  van mantenir i ampliar aquest concert, per tant ara no ens vinguin 

a alliçonar de què fa Convergència o Esquerra quan vostès durant el govern tripartit van 

seguir mantenint aquest concert. 

Dit això permeti’m que li digui, perquè ha sortit a tots els mitjans i de fet ha estat un 

acord dels que formaven part del marc de governabilitat  entre Junts x SI i la C.U.P,  

que es retirarà aquest concert a les escoles d’elit que segreguen per sexe . Aquest acord 

hi és i la retirada d’aquest concert es produirà  en el moment en què finalitzi aquest 

marc d’acord actual, que penso és d’aquí a un o dos cursos. Aquesta és la decisió final, 

retirar aquest concert a aquestes escoles que segreguen per sexe.  

 

Intervé la Sra. Meritxell Coma: 

Voldria fer dues matisacions . En  primer terme hem sigut molt respectuosos amb tot el 

procediment, vol dir que vàrem escoltar les directores  de les escoles i la principal 

afectada que és la directora de l’escola Giroi , que va entendre i va acceptar que fos la 

seva escola, va demanar que volia fer-ho d’una manera determinada  perquè no es 

pensés que es tancava el grup perquè l’escola no funcionava bé i nosaltres hem estat 

molt respectuosos amb el que va dir la directora de l’escola Giroi.  S’ha fet d’aquesta 

manera, van decidir fer una carta, enviar-la , tot decisió de les directores . Per aquella 

època també es va fer el Consell municipal i ho haguéssim pogut comentar i dir-ho i no 

es va comentar .  

Nosaltres hem respectat  la directora del Giroi  i el que s’ha decidit.  
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La diferencia entre grup i línia és que si algun dia augmenta la natalitat  i hi ha 

possibilitat d’obrir un grup nou  es farà, encara que la línia ja estigui a quart. És a dir la 

línia no es tanca. Naturalment si aquest grup no s’obra mai la línia s’acabarà extingint, 

però si la línia existeix el grup es pot tornar a obrir a P3. Aquesta és la diferencia.  

 

Intervé el Sr. Lluís Marco: 

Intentaré ser molt breu. Sra. Farrerons, vostès saben que Esquerra  no està per la 

segregació de sexes a l’ensenyament, ho  saben i saben per què el seu grup al Parlament 

de Catalunya va fer aquestes propostes de moció en aquests moments precisament i 

saben  que Esquerra el que no volia, i m’imagino que Convergència i Junts x Si tampoc, 

era obrir un “meló”, el   de la modificació o de l’elaboració d’una nova llei 

d’ensenyament a Catalunya en aquests moments. Ara estem per altres “melons”. Ho 

saben perfectament, per tant aquest retret estava fora de lloc i ho saben.  

Torno a recordar molt breument que si nosaltres ens abstenim en aquesta moció és 

perquè no creiem que sigui sostenible passar d’una ràtio de 23 a 19 en aquest moment, 

que passarem a 22 amb l’anul· lació d’una línia?, D’acord. És per això, ens hem 

d’abstenir perquè no és sostenible, no hi ha diners per fer-ho d’aquesta manera, malgrat 

que si hauran diners per arreglar aquest tema de la segregació de sexe.  

Un altre motiu li podria donar per votar a favor d’això, i és que nosaltres som partidaris 

de revisar el concert. El concert en el seu dia es va crear perquè la Generalitat no volia 

fer escoles noves, no volia pagar edificis nous i llavors diu ”aquesta escola que ja 

existeix, privada, la concertarem, si volen, compliran uns criteris, la farem concertada i 

d’aquesta manera no haurem de construir un edifici”, si la necessitat s’ha acabat la línia 

que hauríem d’eliminar potser  és la de l’escola concertada i que torni a ser privada. 

Aquest seria un altre motiu més per votar a favor d’aquesta moció, però no hi ha ràtio . 

La imposició ha estat en eliminar la línia del Giroi  i no estem d’acord en baixar les 

ràtios, no pot ser en aquests moments, no és viable econòmicament, no podem demanar-

li al govern que gasti els mateixos diners en molts menys nens. Gràcies. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Bé, la moció quedaria, doncs, així amb el punt cinquè  retirat. 

 

La moció queda redactada de la forma següent: 
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« Moció dels grups municipals d’ICV-EUiA-E,  PSC-CP i C.U.P-PA, de rebuig al tancament 

de les aules  i línies de P3 a la Garriga i a la resta de Catalunya 

 

Atès que en els darrers mesos la comunitat educativa del Vallès Oriental i del conjunt de 

Catalunya ha viscut amb preocupació i angoixa  les comunicacions del Departament 

d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en les quals s'informa -de manera opaca i sense 

deliberació i participació- que atenent el descens de la natalitat es produïa una reducció de les 

matrícules de P3 de tal manera que el Departament d’Ensenyament s'obligava al tancament de 

diferents grups de P3 a diversos municipis de la comarca i de la resta de Catalunya per  al 

proper curs.  

 

Les escoles públiques afectades per aquesta mesures són al nostre municipi: l’Escola Giroi. 

 

Atès que diversos sindicats de l’àmbit educatiu (CC.OO., USTEC-STEs i CGT) han demanat el 

no tancament de línies de P3 i l’aprofitament d’aquesta baixada de natalitat per reduir les ràtios 

a 20 alumnes per aula, a més de la no supressió de personal docent a les escoles públiques. 

Concretament, CC.OO. n’ha presentat una proposta de resolució als consistoris de Catalunya. 

 

Atès que el descens de la natalitat, sumat a la marxa de famílies immigrants que tornen als seus 

països o busquen feina en altres llocs motivant el trasllat de la unitat familiar, farà que en un 

futur proper el problema sigui més greu, i pugui afectar més escoles i fins i tot eliminant alguna 

línia sencera, o en el pitjor dels casos, tancant escoles. El problema no només afecta i pot afectar 

a l’Escola Giroi de la Garriga sinó també a altres municipis i comarques.  

 

Atès que posar la mirada, exclusivament en termes economicistes per a la reducció de costos, és 

tancar-nos a replantejar i proposar un altre escenari molt més positiu, obert, progressista i social. 

Ja que sustentar la decisió només en l’estalvi econòmic  tancant grups és una postura que perd el 

sentit més estricte de l’educació, que és fomentar l’aprenentatge i el desenvolupament integral 

de la persona, per a esdevenir ciutadans i ciutadanes crítiques, formades i compromeses amb el 

futur.  

 

Atès que constatem que l’escola pública no és l’única finançada amb recursos públics. Existeix 

la xarxa d’escoles privades concertades que també es financen amb els pressupostos de la 

Generalitat de Catalunya, però que no obstant, quan es tracta de retallades en Educació, o com 
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en aquest cas concret de tancament de grups i/o línies, el Departament d’Ensenyament no es 

planteja incloure les escoles privades concertades en la seva programació. No només es 

produeix aquesta discriminació positiva, sinó què se les afavoreix financerament. Als 

pressupostos de la Generalitat per al 2015, la subvenció a escoles privades concertades ha pujat 

el 17,3%, mentre que el pressupost en educació pública es manté retallat en xifres per sota de les 

del 2010. El deteriorament de l’escola pública per part de la política del Govern de la 

Generalitat de Catalunya va en paral· lel a l’afavoriment de les escoles privades concertades.  

 

Des dels nostres grups municipals, creiem que cal fer una lectura diferent a la  conjuntura  i 

solució adoptada que considerem purament economicista, i que forma part d’un procés i 

decisions profundament ideològic i de canvi de model educatiu que el govern de la Generalitat 

de Catalunya està imposant en el nostre país, que no és un altre que el deteriorament conscient 

de l’escola pública i l’inequívoc afavoriment de l’escola privada. Nosaltres entenem que 

s’hauria d’aprofitar el descens de la natalitat per a reduir les ràtios a les aules, millorar qualitat 

educativa i en l’atenció a la diversitat, rica i alhora complexa de gestionar amb una ràtio de 25 

alumnes per aula. Entenem aquesta circumstància com una oportunitat de millora del nostre 

sistema educatiu i per a l’èxit escolar. 

 

Atès que existeixen altres mesures en el context de reducció de matriculacions a P3 que 

donarien un impuls a la millora de la qualitat educativa que passarien per no tancar cap línia ni 

aula de l’escola pública, cap reducció de la plantilla de mestres, reducció de la ràtio alumnes per 

aula.  

 

Considerant que en el cas d’haver-se de tancar línies o aules s’ha de tenir en compte la privada 

concertada, a la qual la llei li assigna ser complementària de l’escola pública, cosa que no 

sempre es compleix.  

 

Atenent que en un context de retallades, els fons públics s’han de destinar a l’escola pública i 

s’ha d’anar reduint el finançament a la privada concertada.  

 

Per aquestes consideracions no compartim la deslleialtat de l’actual govern de la Generalitat de 

Catalunya envers els compromisos de finançament i de planificació educativa amb els nostres 

municipis i vivim amb molta preocupació la seva manca de diàleg i col·laboració amb la 
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comunitat educativa i la marginació que els governs locals actualment patim respecte les 

decisions educatives del nostre país.  

 

Atès que l’educació i l’escola pública és un instrument de cohesió social i d’igualtat 

d’oportunitats, Reduir en educació és empobrir a les persones, la ciutadania i el nostre futur. 

 

Amb l’objectiu de vetllar per la qualitat de l’educació en els nostres pobles i ciutats i denunciar 

aquelles accions que la posin en perill i trenquin el consens i els acords assolits en els darrers 

anys a Catalunya.  

 

Atès que el Parlament de Catalunya s’ha pronunciat mitjançant moció contra la supressió de les 

línies de P3 afectades. 

 

El grups municipals d’ICV-EUIA-EPM-ENTESA, PSC CP i CUP de l’ajuntament de la Garriga 

proposem al ple els següents acords: 

 

ACORDS 

 

Primer. - Manifestar el rebuig a les intencions transmeses pels Serveis Territorials 

d’Ensenyament del Vallès Oriental- Maresme segons les quals es proposa la desaparició d’una 

línia de P3 a l’escola Giroi al curs 2016-2017 així com d’altres a diversos municipis de la nostra 

comarca, tot demanant als Serveis Territorials del Vallès Oriental- Maresme que, per escrit, 

descartin aquesta iniciativa.  

 

Segon.- Demanar al Departament d’Ensenyament que obri un espai de diàleg amb la comunitat 

educativa i els governs locals per tal d’analitzar les dades i adoptar les mesures que afavoreixin 

l’educació, la seva qualitat i l’impuls a l’èxit escolar tot reforçant els centres públics que 

podrien, entre d’altres, fer efectiva una reducció de ràtios fins a 20 alumnes per als nous grups 

de P3 i garantir el manteniment de les plantilles de treballadores i treballadors actuals. 

 

Tercer. – Exigir que les escoles finançades amb fons públics però de titularitat privada siguin 

tractades amb el mateix barem que l’escola pública en el cas de retallades i, en tot cas, 

prioritzant les escoles de titularitat pública. 
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Quart.-  Demanar al Departament d’Ensenyament que s’obri un procés d’acompanyament a 

l’escola privada concertada cap a l’escola pública, o bé cap a la privada. 

 

Cinquè.- Traslladar els presents acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya i els seus Serveis Territorials corresponents, als grups parlamentaris del Parlament de 

Catalunya, a les entitats municipalistes (FMC i ACM), a CCOO Educació, a la FAPAC, als 

Consells Escolars Municipals, a les AMPAS del municipi.» 

 

El Ple de l’Ajuntament per 6 vots a favor (2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 

ICV-EUiA-E), 4 abstencions (Acord+ERC-AM) i 7 vots en contra (CiU)  dels 17 membres 

assistents, essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, desestima la moció. 

 

 

Moció que presenten els grups municipals del PSC-CP, Acord+ERC-AM i ICV-EUiA-E de 

rebuig a l’acord entre la Unió Europea i Turquia per la crisis dels refugiats 

 

Vist que el proppassat 8 de març, les i els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea van 

arribar a un principi d'acord per posar en marxa un programa per deportar a Turquia tots els 

migrants -incloses les persones demandants d'asil sirians i de qualsevol altra nacionalitat-, que 

arribin a la Unió Europea a través d'aquest país, a canvi que els Estats de la Unió ressituïn un 

nombre equivalent de persones refugiades sirianes assentades ja a Turquia, i d'altres mesures 

econòmiques i polítiques a favor de l'Estat turc. 

 

Vist que amb aquest pacte, la Unió Europea no estaria respectant els convenis internacionals 

sobre dret internacional d'asil. I que estaríem assistint a més al procés de deconstrucció de la 

Unió Europea. Ens neguem a reconeixem aquesta Europa, i creiem que no es pot fer un acord 

d'interessos amb Turquia utilitzant els drets de les persones refugiades i migrants com a 

moneda de canvi, perquè el considerem inadmissible. 

 

Vist que les i els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea, davant la crisi més greu que viu 

des de la Segona Guerra Mundial, han signat un preacord immoral i de dubtosa legalitat, que, 

de confirmar-se els termes als quals hem tingut accés a través de les informacions recollides 

pels mitjans de comunicació, contravé clarament el dret d'asil i múltiples convenis 

internacionals sobre drets humans. 
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Vist que diverses organitzacions no governamentals, Alt Comissionat de l'ONU per a les 

persones refugiades, i activistes pro drets humans han exposat el seu rebuig i exigència de 

retirada del preacord de la Unió Europea i Turquia per a devolucions massives, així com 

l'exigència d'abordar amb urgència la crisi de les persones refugiades defensant els drets 

humans, creant passadissos humanitaris, acollint-los amb respecte i solidaritat, i possibilitant-

los l'asil entre els membres de la Unió Europea. 

 

És per tot això que es proposa  al plenari els següents acords, 

 

1.- Rebutjar l'acord assolit entre les i els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea amb 

Turquia que contempla la devolució a Turquia de tots els migrants -incloses les persones 

demandants d'asil sirians i de qualsevol altra nacionalitat-, que arribin a la Unió Europea. 

 

2.- Exigir a la Unió Europea i als Estats membres donar una resposta humanitària urgent 

davant la greu situació que viuen les persones refugiades, respectuosa amb el dret 

internacional d'asil i els drets humans. En aquest sentit, insta el Govern de la Unió Europea i 

als Estats membres a la retirada de qualsevol acord, pacte, conveni o proposta d'acció que no 

respecti el dret internacional d'asil o convenis internacionals sobre drets humans signats per la 

Unió Europea. 

 

3.- Sumar-nos al Manifest "Passatge Segur" subscrit per moltes organitzacions socials, 

sindicats i partits polítics de tota Europa i, en aquest sentit, insta la UE i els seus Estats 

membres a què ordenin la creació de passadissos humanitaris, i que possibilitin, des del 

respecte, l'asil d'aquestes persones entre els 28 Estats membres de la Unió Europea. 

 

4.- Instar el Govern de la Generalitat a endegar accions per atendre les situacions 

d'emergència, d'acord amb els ajuntaments de Catalunya; en cas que així ho faci, l'Ajuntament 

de la Garriga es comprometria a donar-hi suport polític i logístic. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Aquesta és una moció que inicialment presentaven els grups municipals del PSC, 

Acord+ERC-AM i ICV, de rebuig a l’acord entre la Unió Europera  i Turquia per la 

crisi dels refugiats. Avui, finalment hi ha hagut un acord entre  les entitats 
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municipalistes catalanes (Associació Catalana de Municipis, ACM, la Federació de 

Municipis de Catalunya,  FMC ) i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament  

d’acord amb el text basat amb l’article  L'acord UE-Turquia, una vergonya més 

d'Europa, que  va redactar la  plataforma de Stop Mare Mortum, les tres entitats 

municipalistes proposen  un acord,  de darrera hora, d’avui, demanant que als plens 

municipals s’aprovi massivament  aquesta moció . 

Al haver arribat això de darrera hora, jo havia proposat a la resta de grups que 

presentaven una moció  que feia referencia al mateix tema, a la denúncia d’aquest acord, 

per si podíem substituir una moció per l’altra. Els grups municipals ho han acceptat i 

haig d’agrair aquest acte de generositat  per tal que tots ens puguem adherir a aquesta 

moció  que presenten totes les entitats municipalistes, però no sé com hem de fer el 

tràmit. 

 

Intervé el Sr. Joaquim Rosell, secretari de la corporació 

S’hauria d’entrar el nou text de la moció pel tràmit d’urgència (*), s’hauria d’acceptar 

per majoria absoluta  i un cop s’hagi admès el seu debat, substituir-la. 

Primer s’ha de votar la entrada a l’ordre del dia d’aquesta nova moció pel tràmit 

d’urgència i després substituir el text. S’han de fer dues  votacions diferents.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Bé, si els sembla procediríem a la votació de l’entrada a l’ordre del  dia pel tràmit 

d’urgència de la moció  del món local  en contra de l’acord entre la Unió Europea  i 

l’Estat de Turquia.  

 

Text de la nova moció: 

 

«Moció del món local en contra de l’acord entre la Unió Europea i l'Estat de Turquia 
 

El passat 18 de març el Consell Europeu va prendre un acord que vulnera la legislació que 

protegeix les persones refugiades i posa en joc els drets humans. El Fons Català de Cooperació 

al Desenvolupament, que aglutina els municipis catalans i institucions supramunicipals que 

treballen conjuntament per la solidaritat, la pau i els drets humans, rebutja aquest acord que no 

respecta el Dret Internacional.  
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Lluny d’aquesta decisió presa pels caps d’estat, els ajuntaments estan donant suport a les 

persones refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons Català i estan treballant per a la 

seva integració quan arribin als municipis catalans, com expressa el president de la Generalitat 

de Catalunya, Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la seva carta al comissari de 

Migracions de la UE del passat 15 de març, en la qual afirma que Catalunya està preparada per 

acollir al voltant de 4.500 refugiats.  

La cimera entre els estats de la Unió Europea i Turquia, prèvia a aquest acord, lluny de trobar 

una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i es compleixi amb l’obligació dels 

estats d’acollir les sol· licitants d’asil, la Unió Europea va acordar l’externalització de fronteres i 

la subcontractació d'aquestes responsabilitats a l’Estat turc, com ja hem vist a la frontera sud de 

Ceuta i Melilla amb el Marroc o amb els Centres d’Internament per a Estrangers fora de territori 

comunitari, a canvi de 3.000 milions d’euros addicionals a partir del 2018 – a banda dels ja 

assignats fins al 2017 –, la liberalització de visats i avançar en la negociació de l’adhesió de 

Turquia a la UE.  

La solució que ha trobat Brussel·les per gestionar l’arribada de centenars de milers de persones 

que fugen de la guerra, de la misèria i d’altres tipus de persecucions és triple. Primer, evitar que 

trepitgin sòl europeu amb l’increment de les operacions de control de fronteres exteriors amb la 

participació militar de l’OTAN, segon, acordar l’expulsió a Turquia d’aquells que tot i així 

puguin arribar a les illes gregues jugant-se la vida a la Mediterrània, i tercer, bloquejar la ruta 

dels Balcans cap al nord d’Europa que el 2015 van utilitzar 900.000 persones.    

L’entesa que s’assoleix amb Turquia respon exclusivament a la utilització de les polítiques 

migratòries al servei d’una lògica securitària que arrasa amb els suposats valors fundacionals 

europeus de solidaritat i respecte als drets humans. L’execució del text aprovat impedeix a totes 

les persones que arribin de forma irregular a Grècia la possibilitat de sol·licitar l’asil a Europa 

quan no existeix una altra via que no sigui la irregularitat.  

Un cop més veiem com la UE parteix d’una premissa falsa: blindar les fronteres d'Europa 

acabarà amb la crisi humanitària a la Mediterrània. Traslladar les persones refugiades i migrants 

a un estat tercer no és acabar amb la crisi humanitària, sinó expulsar-la de territori comunitari, i 

prioritzar les operacions de control i seguretat en lloc de les de salvament a les aigües 

frontereres. Si volem acabar amb el tràfic d’éssers humans i amb les morts a la Mediterrània, cal 

voluntat política garantint vies segures i legals: visats humanitaris, possibilitat de sol· licitar 

l’asil en ambaixades i consolats europeus en els països d’origen i trànsit, etc. 
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Les mesures adoptades són un despropòsit, una mostra més del paper vergonyós que tenen els 

estats i les institucions europees des de l’inici d’aquesta crisi que xoca frontalment amb l’obligat 

compliment de la Convenció de Ginebra i amb l’article 19.1 de la Carta de Drets Fonamentals 

de la UE, segons el qual es prohibeixen explícitament les expulsions col·lectives. 

Davant d'una Europa incapaç de donar una resposta adequada garantint condicions dignes a 

totes les persones dins del territori propi comunitari, com veiem a Calais, a Ceuta i Melilla, a 

Dunkerque o a Idomeni, avui ens torna a tocar dir prou a nosaltres, al món local, a la societat 

civil organitzada, i a les ciutadanes i ciutadans d’aquesta Europa que ens fa vergonya i : 

• Demanem al Congrés que exigeixi al Govern en funcions que bloquegi l'acord entre la Unió 

Europea i Turquia que permetrà tornar a territori turc als refugiats que han arribat a Grècia i 

que tota negociació en el Consell Europeu ha d'estar subjecta al respecte dels drets humans i 

el Dret Internacional. 

• Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i segures en 

països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat 

acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que li corresponen. 

• Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i 

l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta a Grècia.   

• Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, aprovat pel 

Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 28 de gener de 2014, dotant-lo 

del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes que en 

recull, que garanteixin una acollida estable i de qualitat. 

• Manifestem el nostre compromís d’oferir els municipis com a territori d’acollida i 

protecció. Adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les 

persones sol· licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva integració.  

• Donarem suport i col· laborarem amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que treballin 

en l'acollida i el servei a les persones sol· licitants d’asil.  

• Definirem els serveis i infraestructures que poden oferir els nostres municipis per acollir les 

persones sol· licitants d’asil.  
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• Treballarem en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la 

integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per 

prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la cohesió social.    

• Endegarem i garantirem polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 

vocació transformadora. 

• Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació, a la Federació  de Municipis de 

Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat, al Govern de l’Estat 

espanyol  i a la Unió Europea. » 

 

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 incloure la moció a l’ordre del dia del ple pel tràmit d’urgència i d’acord 

amb l’article 82.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (*). 

 

(*) Article 82.3 ROF  

82.3 El Alcalde o Presidente, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en 
el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no 
hayan sido previamente informados por la respectiva Comisión informativa, pero en este 
supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su 
inclusión en el orden del día. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Ara hauríem de votar la substitució d’aquesta moció per l’altra. És així?. 

 

Intervé el Sr. secretari: 

Ara s’ha aprovat entrar aquesta moció a l’ordre del dia. Es debat aquesta nova moció i 

quan es voti, implícitament l’altra quedarà sense efecte.  

Entenc que l’acord de la moció és tàcit de tot el ple. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Ja li he ofert al Sr. Valiente si la vol presentar, però diu que no cal. Si alguna de les 

formacions polítiques que havien presentat la moció anterior  vol presentar o llegir 
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aquesta per la nostra part no hi ha cap problema que així sigui.  No? 

 

La Sra. alcaldessa llegeix la moció. 

 

INTERVENCIONS 

Intervé el Sr. Albert Benzekry, regidor de cultura i participació: 

Hi estem dramàticament d’acord amb el text d’aquesta moció  i havent llegit els acords i 

tot el preàmbul  bastaria dir només això, que hi estem dramàticament d’acord.  

Amb aquesta moció em venia al cap un text que vam tenir la sort de poder veure aquí a 

al teatre de la Garriga que era La idea d’Europa de l’humanista George Steiner. Parlava 

d’una Europa que es definia entre  altres coses com un espai fet de  cafès on la gent pot 

seure, pot filosofar, pot  dir poesia, pot parlar, pot discutir . Un espai fet a mesura 

humana  amb una geografia raonable  i caminable, amb uns pobles i ciutats que tenen 

carrers amb noms dels seus poetes, els seus intel·lectuals, els seus escriptors... i clar 

contrasta molt amb l’Europa que  ens retraten els mitjans de comunicació en el sentit 

d’aquesta moció. Certament no és l’Europa dels  Drets Humans  sinó més aviat de la 

seva negació. Menys encara és un espai de construcció, sinó  més  aviat de  destrucció  i 

dels cafès no sé si en queden  cafès o “aigua de mitjó”.   

En qualsevol cas sembla que sigui Europa mateixa que s’exilia dels refugiats, no pas els 

exiliats que es refugien dels seus països i dels seus drames.  

Per tant tot el que puguem fer i que estigui al nostre abast, començant pel nostre 

municipi, amb les eines que tinguem articulades a través del Consell  de Cooperació, 

serà molt ben vingut.  

Res més , votem a favor i ens adherim.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

La Sra. Grau em deia que potser podríem fer arribar aquest acord al Consell Municipal  

de cooperació, si els sembla també ho afegiríem al redactat.  

 

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

Totalment a favor. Com deia el Sr. Benzekry i ja que citava Steiner, no sé si Stefan 

Zweig  quedaria esgarrifat una altra vegada d’un món Europeo que poder s’enfonsa  

davant una barbàrie  palmària a les seves costes . 

Hi ha forces  coses d’aquesta moció  que ens agraden, del que ho motiva, malgrat la 
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rapidesa, òbviament fruit dels  acords de la reunió d’avui, que s’ha saldat amb això. El 

que ens agradaria és que servís d’alguna cosa. És a dir nosaltres creiem que les mocions 

sempre serveixen per alguna cosa, ni que siguin simbòliques, encara que no afectin o 

siguin extra-competencials garriguenques  i estem a favor de tirar-les endavant sigui 

com sigui . 

En el tema refugiats anem acumulant una sèrie  de manifestacions, de crits d’alerta, 

d’empipament  profund, però costa  de veure el resultat. De fet no costa gens ni mica de 

veure que fins ara no es concreta en res, almenys aquí. Per això hi ha vegades en que no 

sé si hi ha més deure de desobediència (sembla que tinguem el copyleft d’aquesta 

afirmació), no hi ha deure més ètic  de desobediència d’una llei o d’un acord com 

d’aquest entre la Unió Europea i Turquia. Per tant no sé si convindria fins i tot establir 

en aquests mecanismes d’entesa entre diferents institucions, directament municipis 

catalans amb municipis grecs i començar a portar gent cap a aquí. Òbviament entenc la 

dificultat, no és un tema per fer a la lleugera, però de vegades  et preguntes per què el 

Canadà ha acollit tanta gent  i perquè l’Estat espanyol només ha acollit a 800 persones i 

perquè Noruega  acull pràcticament el 300% del que li correspon en quant a renda i 

capacitat  i l’Estat espanyol només un 6%. Hi ha dades que són sagnants . 

L’únic que trobo una mica tebi, és que a part de què l’acord és vergonyós, que s’ha 

mercadejat amb persones, persones que fugen  de la misèria,  de la guerra, etc. És a dir 

que hi ha una generalització (em congratula que no hagi distinció entre els patiments, ni 

categories),  el fet que l’acord sigui amb Turquia  que té un historial de violació dels 

drets humans  continuat i creixent. És preocupant. El canvi d’un personatge que 

teòricament era un outsider del règim  tradicional kemalista  amb el que semblava que 

les coses podrien canviar i per desgràcia  han canviat a pitjor, ha rebrotat el conflicte 

kurd. Per tant tracta amb una persona que dóna cobertura  a un dels principals agents del 

conflicte que són els jihadistes del Daesh i hauríem de posar la denúncia amb lletres   

gegants i exigir  abans que res el respecte a tots els drets humans , el restabliment del 

procés de pau amb el poble kurd, l’alliberament d’Abdullah Ocalan    i l’exclusió de la 

llista de  terroristes internacionals el PKK .  

Res més, em sembla que estic marxant una mica per la tangent. 

 

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

Tot i que aquesta moció és una  moció  d’un àmbit competencial  superior  que 

segurament és on hauria d’haver estat i no als ajuntaments i tot i que  reiterades vegades 
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m’heu sentit dir que m’abstindria en mocions d’aquest tipus, tot i que sóc un europeista 

convençut, i ho he dit en aquest plenari que per mi la Unió Europea és l’espai de 

llibertat i progrés més gran que tenim, potser, a tot el món, això no deixa de ser una gran 

taca en aquest projecte  i per tot això votarem a favor d’aquesta moció . Perquè no és 

aquesta la Europa  amb la que jo personalment m’identifico ni s’identifica tampoc el 

meu partit, perquè des del nostre partit considerem que és un pas enrere en la 

construcció del projecte europeu que està deixant de banda els ideals europeus de 

convivència, els seus valors fonamentals i tot el que són els  tractats comunitaris i també 

el que serien els drets humans.  

Qualifiquem d’inacceptable aquest acord que han fet els caps d’estat  de la Unió 

Europea i el Govern de Turquia, perquè negociar, en la línia del que deia el Sr. Prims,  

amb Turquia l’entrada a la Unió Europea, un paquet de  gairebé , entre el que ja està 

pronosticar i el que s’afegirà, sis milions d’euros , malgrat la seva deriva autoritària, les 

seves vulneracions flagrants dels drets  humans  a canvi d’això. Em sembla una 

vergonya elevada a l’enèsima potència. És per tot això que  trencant la dinàmica que em 

perseguia votarem a favor. No  ens podem posar de  perfil en aquesta moció.  

 

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

En primer lloc voldria agrair el treball dels companys del PSC que han fet una gran 

tasca i que al final quan hem parlat han entès que no es podien presentar  dues mocions 

que parlessin del mateix. També als companys d’ACORD i als companys  d’ICV  

perquè tot i que les coses, avui, han anat com han anat , via telèfon ens hem posat  

d’acord ràpidament i hem retirat  la moció, entenent, com he dit abans, que no podíem 

debatre dues mocions que parlessin del mateix. No té sentit.  

Amb això també emplaço a totes les formacions polítiques del plenari a fer  pedagogia i 

a no parlar d’aspectes que ja hem aprovat i no haguem de tornar a aprovar i retornar a 

aprovar.  

Tot i així haig de dir (abans ja he dit que sóc fan de les intervencions del Sr. Prims)  que 

una de les referencies que volia fer és sobre el tema del Kurdistan. És un conflicte que 

porta molts anys instaurat al poble kurd  i que no estan arranjat i  per això em sembla 

encara més “bochornoso” .  

També és veritat que he dit de retirar la moció a canvi de mantenir el punt tercer de la 

moció presentada anteriorment. És a dir sumar-nos al manifest que han treballat totes  

les entitats que ja treballen des de fa molt de temps  en temes de drets humans i sobretot 
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en conflictes  de refugiats afegint el tema del “Passatge Segur” que van signar aquestes 

entitats. Voldria que ens suméssim a  aquest punt,  així m’ho  han demanat  els meus 

companys, entenem que és un punt important i que ho han treballat persones que estan 

tractant directament amb aquesta problemàtica. 

Recolzem totalment aquesta moció  i  demanem l’aprovació del manifest “Passatge 

Segur”. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Per tant el punt 3 de la moció anterior quedaria com un punt més dins de la nova  moció. 

Posaríem íntegrament el punt 3 que teníem en la seva moció original i l’afegiríem com 

un punt més dels acords de la nova moció.  Estem d’acord?.  

 

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

Nosaltres ens sumem, com no pot ser d’una altra manera. De totes les intervencions i 

per no allargar-me, només faré tres comentaris .  

En primer lloc l’acord, un cop més, ens demostra com estan de lluny les èlits polítiques 

europees  dels ciutadans, que majoritàriament senten vergonya d’aquest acord . 

El segon punt és que la Unió Europea, segurament, ha trobat l’actor ideal per fer-li la 

feina  bruta. 

I en tercer lloc, potser se’ns gira feina i haurem de decidir si  quan fem la República 

Catalana també volem estar dins d’aquesta Unió Europea  que actua d’aquesta forma.  

 

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

 Aprovem la moció també.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Inclouríem, doncs, íntegrament aquest punt número 3, agraïm aquest  canvi d’última 

hora perquè   realment ha estat gestat a última hora. La data de 30 de març que porta el 

document no l’hem posada nosaltres, és la data  que té. 

 

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

 Aquest punt tercer que inclourem en aquesta moció aniria en darrer lloc?. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 
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 Aniria com a part dels acords . 

 

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

 Com a penúltim, perquè l’últim seria comunicar.  

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

Exacte, en penúltim lloc. Seria “sumar-nos al manifest ...( el del passatge segur)  i  tot el 

que continua. 

 

La moció queda redactada de la forma següent:  

«Moció del món local en contra de l’acord entre la Unió Europea i l'Estat de Turquia 
 

El passat 18 de març el Consell Europeu va prendre un acord que vulnera la legislació que 

protegeix les persones refugiades i posa en joc els drets humans. El Fons Català de Cooperació 

al Desenvolupament, que aglutina els municipis catalans i institucions supramunicipals que 

treballen conjuntament per la solidaritat, la pau i els drets humans, rebutja aquest acord que no 

respecta el Dret Internacional.  

Lluny d’aquesta decisió presa pels caps d’estat, els ajuntaments estan donant suport a les 

persones refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons Català i estan treballant per a la 

seva integració quan arribin als municipis catalans, com expressa el president de la Generalitat 

de Catalunya, Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la seva carta al comissari de 

Migracions de la UE del passat 15 de març, en la qual afirma que Catalunya està preparada per 

acollir al voltant de 4.500 refugiats.  

La cimera entre els estats de la Unió Europea i Turquia, prèvia a aquest acord, lluny de trobar 

una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i es compleixi amb l’obligació dels 

estats d’acollir les sol· licitants d’asil, la Unió Europea va acordar l’externalització de fronteres i 

la subcontractació d'aquestes responsabilitats a l’Estat turc, com ja hem vist a la frontera sud de 

Ceuta i Melilla amb el Marroc o amb els Centres d’Internament per a Estrangers fora de territori 

comunitari, a canvi de 3.000 milions d’euros addicionals a partir del 2018 – a banda dels ja 

assignats fins al 2017 –, la liberalització de visats i avançar en la negociació de l’adhesió de 

Turquia a la UE.  
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La solució que ha trobat Brussel·les per gestionar l’arribada de centenars de milers de persones 

que fugen de la guerra, de la misèria i d’altres tipus de persecucions és triple. Primer, evitar que 

trepitgin sòl europeu amb l’increment de les operacions de control de fronteres exteriors amb la 

participació militar de l’OTAN, segon, acordar l’expulsió a Turquia d’aquells que tot i així 

puguin arribar a les illes gregues jugant-se la vida a la Mediterrània, i tercer, bloquejar la ruta 

dels Balcans cap al nord d’Europa que el 2015 van utilitzar 900.000 persones.    

L’entesa que s’assoleix amb Turquia respon exclusivament a la utilització de les polítiques 

migratòries al servei d’una lògica securitària que arrasa amb els suposats valors fundacionals 

europeus de solidaritat i respecte als drets humans. L’execució del text aprovat impedeix a totes 

les persones que arribin de forma irregular a Grècia la possibilitat de sol·licitar l’asil a Europa 

quan no existeix una altra via que no sigui la irregularitat.  

Un cop més veiem com la UE parteix d’una premissa falsa: blindar les fronteres d'Europa 

acabarà amb la crisi humanitària a la Mediterrània. Traslladar les persones refugiades i migrants 

a un estat tercer no és acabar amb la crisi humanitària, sinó expulsar-la de territori comunitari, i 

prioritzar les operacions de control i seguretat en lloc de les de salvament a les aigües 

frontereres. Si volem acabar amb el tràfic d’éssers humans i amb les morts a la Mediterrània, cal 

voluntat política garantint vies segures i legals: visats humanitaris, possibilitat de sol· licitar 

l’asil en ambaixades i consolats europeus en els països d’origen i trànsit, etc. 

Les mesures adoptades són un despropòsit, una mostra més del paper vergonyós que tenen els 

estats i les institucions europees des de l’inici d’aquesta crisi que xoca frontalment amb l’obligat 

compliment de la Convenció de Ginebra i amb l’article 19.1 de la Carta de Drets Fonamentals 

de la UE, segons el qual es prohibeixen explícitament les expulsions col·lectives. 

Davant d'una Europa incapaç de donar una resposta adequada garantint condicions dignes a 

totes les persones dins del territori propi comunitari, com veiem a Calais, a Ceuta i Melilla, a 

Dunkerque o a Idomeni, avui ens torna a tocar dir prou a nosaltres, al món local, a la societat 

civil organitzada, i a les ciutadanes i ciutadans d’aquesta Europa que ens fa vergonya i : 

• Demanem al Congrés que exigeixi al Govern en funcions que bloquegi l'acord entre la Unió 

Europea i Turquia que permetrà tornar a territori turc als refugiats que han arribat a Grècia i 

que tota negociació en el Consell Europeu ha d'estar subjecta al respecte dels drets humans i 

el Dret Internacional. 
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• Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i segures en 

països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat 

acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que li corresponen. 

• Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i 

l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta a Grècia.   

• Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, aprovat pel 

Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 28 de gener de 2014, dotant-lo 

del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes que en 

recull, que garanteixin una acollida estable i de qualitat. 

• Manifestem el nostre compromís d’oferir els municipis com a territori d’acollida i 

protecció. Adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les 

persones sol· licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva integració.  

• Donarem suport i col· laborarem amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que treballin 

en l'acollida i el servei a les persones sol· licitants d’asil.  

• Definirem els serveis i infraestructures que poden oferir els nostres municipis per acollir les 

persones sol· licitants d’asil.  

• Treballarem en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la 

integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per 

prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la cohesió social.    

• Endegarem i garantirem polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 

vocació transformadora. 

• Sumar-nos al Manifest "Passatge Segur" subscrit per moltes organitzacions socials, 

sindicats i partits polítics de tota Europa i, en aquest sentit, insta la UE i els seus Estats 

membres a què ordenin la creació de passadissos humanitaris, i que possibilitin, des del 

respecte, l'asil d'aquestes persones entre els 28 Estats membres de la Unió Europea. 

 

• Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació, a la Federació  de Municipis de 

Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat, al Govern de l’Estat 
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espanyol,  a la Unió Europea i al Consell municipal de cooperació al desenvolupament i 

Solidaritat. » 

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

la corporació, aprova la moció.  

 

Moció que presenten els grups municipals del PSC-CPi SI-Solidaritat,  per la denúncia feta  

a garriguencs per part d’ADIF. 

 

Vist que fa unes setmanes, uns garriguencs usuaris de Rodalies 3, van rebre una nota 

d’embargament efectuat per ADIF, a causa d’una denúncia que els van efectuar al mes de 

novembre. 

 

Vist que durant el mes de novembre, els usuaris abans esmentats, estaven ubicats a l’Andana 

per agafar el tren, i sense previ avís, es va modificar l’andana d’arribada del tren, cosa que va 

fer que els mateixos usuaris haguessin de creuar la via per un lloc que no estava habilitat per 

aquesta acció. 

 

Vist que personal d’ADIF es va acostar cap als usuaris demanant que s’acreditessin per cursar 

una denúncia contra ells per aquesta infracció i no van atendre en cap moment a les diferents 

consideracions quee ls hi van fer els mateixos usuaris, explicant les circumstàncies per les 

quals havien efectuat aquesta acció. 

 

Vist que aquestes infraccions suposen un cost per a cada usuari de 180€ i al no procedir al 

pagament de les mateixes, han vist embargats els seus comptes corrents per aquest import.  

 

És per tot això que es al plenari els següents acords, 

 

1.- Reclamar a ADIF la eliminació de les multes interposades per aquell fet i fer el retorn de 

l’import a cada usuari afectat. 

 

2.- Exigir a ADIF l’arranjament de la megafonia de la Estació de la Garriga, i que es faci una 

correcta informació de l’andana de pas de cada tren que tingui aturada a la Garriga. 
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3.- Informar d’aquests acords a ADIF, als usuaris afectats, a la Plataforma Perquè No ens 

Fotin el Tren, al Conseller d’Infrastructures de la Generalitat de Catalunya i al Consell 

Comarcal del Vallés Oriental 

 

INTERVENCIONS  

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

En primer lloc  vull donar les gràcies  als companys de Solidaritat que es van voler 

sumar a la moció.  

Aquesta moció l’hem volguda fer de la Garriga, perquè així podem treballar 

conjuntament i posar-nos d’acord. 

Els explico els fets, així potser és més fàcil d’entendre. Al mes de novembre uns usuaris 

de rodalies R3  estaven  esperant a l’estació de tren  i va arribar un tren sense previ avís 

de la megafonia. S’esperaven a la mateixa via per on sempre passava el tren direcció 

l’Hospitalet, però el tren va passar per la via contrària. El tren  era doble   i es va quedar 

aturat a sobre  del passant per a vianants  que hi ha davant de l’estació. Els usuaris van 

fer el que segur alguna vegada, algú de nosaltres, hem fet, que és passar per un lloc que 

no estava adequat pel pas. Aquests usuaris van ser requerits per personal de seguretat 

d’ADIF que els va dir que havien creuat  malament, que els posarien una denúncia i 

haurien de pagar una sanció. Els van demanar el DNI, els van posar la denúncia, els van 

dir que els arribaria una carta d’ADIF i els van posar aquesta sanció de 150€  i 30 € més 

de recàrrec  perquè no van voler signar  la denúncia, per insubmissió al personal 

d’ADIF. En total 180€. Sabem que  hi ha 3 usuaris als quals els han embargat  el 

compte corrent  per cobrar els 180€ i dels altres casos  no en sabem res perquè no es 

localitzen els usuaris  i no sabem que van fer. Tot i que hi  ha algun usuari que  va dir 

que acudiria al Síndic de Greuges, cosa  que no  sé si ha fet o no.  

El que  demanem és que l’ajuntament reclami a ADIF la eliminació de les multes  per 

aquell fet i retorni l’import de la multa  a cada usuari afectat. 

També hem vist que la megafonia s’ha arranjat  ( tot i que hem anat a corre-cuita perquè 

no arribavem a presentar la moció, aprofito per agrair als  serveis interns de 

l’ajuntament que facin possible aquesta moció ) , però és cert  que a les pantalles que hi 

ha dins l’estació no indiquen per quina via vidrà el tren i això també es podria millorar. 

Si es fa en altres estacions no entenem perquè no es pot fer a la Garriga.  
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Entenem que es va cometre un error, que tots hem fet i a ningú  de moment ens han 

multat, però a aquests usuaris si. Com no tenim constància de quants usuaris, de fet 

sabem que van ser 12, però no tenim localitzats  els noms, hem pensat que aquells que 

així ho vulguin ho manifestin a l’ajutnament perquè  aquest pugui gestionar-ho i 

reclamar a ADIF  que s’eliminin les multes.  

Moltes gràcies. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Nosaltres votarem favorablement, però no tinc clar que aquesta petició hagi d’anar via 

moció, no em sembla que sigui la fórmula, però   si els serveis jurídics han donat per 

vàlid  incloure-ho a l’ordre del dia del ple no seré jo qui digui el contrari, tot i que  em 

fa l’efecte que no és el mecanisme més adequat .  

Tot i això  entenent els fets que s’han produit,  agafem el sentit d’aquesta moció, per 

això la votem favorablement  i no dubti que demà mateix reclamarem a ADIF  i farem 

tots els moviments que pertoqui fer per defensar els usuaris de l’R3 que prou  deixats de 

la mà de Déu, per dir-ho així,  ja estem en aquesta  R3. 

Per tant més enllà de la fórmula de petició d’aquest fet, ja està inclós com a moció al 

ple, votarem favorablement i deixe-m’ho així. Ens posarem a fer la feina demà mateix 

en aquest sentit.  

 

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

Abans de posicionar-nos de manera favorable  i tirar endavant aquesta moció teníem 

alguns dubtes i  vàrem estar parlant amb els companys socialistes inicialment  i agraïm 

els aclariments que ens han traslladat perquè això ens ha permès  posicionar-nos d’una 

manera més clara en el sentit del vot. 

Jo crec que aquí el que  realment hem d’aconseguir traslladar és una queixa ferma, 

unànime i institucional de  l’ajuntament de la Garriga en contra de la manera com  s’està 

gestionant i com s’està atenent l’usuari, que al   cap i a la fi és un client  d’aquesta 

empresa.  

Nosaltres voldríem  demanar, perquè no tenim clar que reclamar  a  ADIF  la eliminació 

de les multes sigui la manera  de fer més força, no sabem si aquí hi  ha la  possibilitat  

de què via moció l’ajuntament pugui fer aquesta feina. En aquests moments l’estat de 

procediment d’aquestes multes no sabem quin és   i per tant no tenim clar què hi podem 

fer. Però penso que hem de poder demanar  el que marca el punt 2. Tal i com vostè, Sr. 
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Valiente, ha indicat  sembla que la megafonia està arreglada, i jo demanaria  que aquest 

redactat parlés d’exigir a ADIF la  modernització dels sistemes d’indicació i de 

informació  per evitar que es repeteixin casos com aquests. Perquè segur que són usuaris 

que no tenen cap intenció de saltar-se la normativa  i l’únic que volen és arribar a les 

seves feines, als seus destins  amb puntualitat i no està passant per això. El servei no 

s’està donant amb la informació mínima i no  està garantint l’accés mínim als seus 

propis clients, és  molt esperpèntic.  

Simplement és això corregir mínimament  aquest redactat perquè la megafonia ja està 

corregida  però no  en canvi la indicació adequada del pas de trens. Res més . Gràcies.  

 

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

Nosaltres també hi votarem a favor en la línia del que ja s’ha dit, però principalment 

perquè considerem que no és la població qui ha de pagar deficiències de serveis públics.  

 

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

Nosaltres encara no hem pogut contrastar aquesta informació perquè   tot just el text 

ens el va facilitar el Sr. Valiente la setmana passada, la moció va entrar “just in time” .  

Enfortint aquests llaços amb la ciutadania que està  ara tant de moda, tindré la confiança 

de què el que diu està contrastat i comprovat. La votarem a favor perquè  coincidint amb 

el que ja s’ha dit i sobretot amb el que ha dit la Sra. Dachs  la ciutadania no ha de pagar 

el preu d’unes instal· lacions  que ni funcionen, ni se sap “sine dia” quan  funcionaran 

d’una manera  òptima, per tant  votarem a favor.  

 

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

No tenim res més a dir .  

 

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

Votarem a favor.  

 

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

Bàsicament dir  que vull disculpar als serveis interns per la decisió de si era o no moció.  

Perquè si us adoneu al registre d’entrada posa que es va presentar el dia 22 de març a les 

14 h, vull dir que va arribar  molts just.  

Precisament  nosaltres no sabíem si havia de ser moció o prec  i per les preses, per 
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intentar veure si podíem fer alguna cosa, vam dir de presentar-la directament sense fer 

la consulta.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Jo proposo, si els sembla, que la votem com a moció  però després faré una carta i 

posteriorment demanaré una visita formal amb  el responsable d’ADIF per manifestar-li, 

una vegada més, tots els greuges, disconformitats, etc. Concretament demanarem 

aclariments per aquests temes concrets. Si li sembla, Sr. Valiente, el mecanisme que 

utilitzarem serà aquest com a conseqüència de l’aprovació de la moció.  

 

La moció queda redactada de la forma següent: 

« Moció que presenten els grups municipals del PSC-CPi Si-Solidaritat,  per la denúncia feta  

a garriguencs per part d’ADIF 

 

Vist que fa unes setmanes, uns garriguencs usuaris de Rodalies 3, van rebre una nota 

d’embargament efectuat per ADIF, a causa d’una denúncia que els van efectuar al mes de 

novembre. 

 

Vist que durant el mes de novembre, els usuaris abans esmentats, estaven ubicats a l’Andana per 

agafar el tren, i sense previ avís, es va modificar l’andana d’arribada del tren, cosa que va fer 

que els mateixos usuaris haguessin de creuar la via per un lloc que no estava habilitat per 

aquesta acció. 

 

Vist que personal d’ADIF es va acostar cap als usuaris demanant que s’acreditessin per cursar 

una denúncia contra ells per aquesta infracció i no van atendre en cap moment a les diferents 

consideracions quee ls hi van fer els mateixos usuaris, explicant les circumstàncies per les quals 

havien efectuat aquesta acció. 

 

Vist que aquestes infraccions suposen un cost per a cada usuari de 180€ i al no procedir al 

pagament de les mateixes, han vist embargats els seus comptes corrents per aquest import.  

 

És per tot això que es al plenari els següents acords, 
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1.- Reclamar a ADIF la eliminació de les multes interposades per aquell fet i fer el retorn de 

l’import a cada usuari afectat. 

 

2.- Exigir a ADIF la modernització dels sistemes d’indicació i informació de la Estació de la 

Garriga, i que es faci una correcta informació de l’andana de pas de cada tren que tingui aturada 

a la Garriga. 

 

3.- Informar d’aquests acords a ADIF, als usuaris afectats, a la Plataforma Perquè No ens Fotin 

el Tren, al Conseller d’Infrastructures de la Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal del 

Vallés Oriental.» 

 

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

la corporació, aprova la moció.  

 

 

15. Precs i preguntes  

 

Precs 

 

Prec que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA-E, sobre el trànsit de vehicles en el camí 

que travessa el bosc de Malhivern  

 

Atès que la prevista instal·lació d'un berenador en el Pla de l'Artigassa, generarà augment de 

trànsit de vehicles pel camí que s'inicia al carrer del Bosc, travessa el Bosc de Malhivern i puja 

cap a Samalús. 

 

Atès que aquest camí és utilitzat de manera habitual per a persones que hi passegen o fan esport, 

que van amb bicicleta, per la qual cosa l'increment de vehicles pot provocar inseguretat vial. 

 

Atès que aquest camí està situat en el terme municipal de la Garriga, per la qual cosa el nostre 

Ajuntament ha de vetllar pel seu manteniment i conservació adequada, per tot això formulem el 

següent prec: 
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Que el Govern Municipal promogui les accions necessàries per limitar l'accés d'aquest camí al 

trànsit motoritzat de vehicles. Que aquest camí estigui restringit exclusivament al pas de 

vehicles motoritzats autoritzats del veïnat de l'entorn i serveis. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Estem mirant de manera més detallada, en base a la Llei 9/1995 de regulació de l'accés 

motoritzat al medi natural, el marc legal sobre les regulacions del trànsit, però ara per 

ara la solució no la tenim . 

Des dels serveis jurídics se’ns comenta  que quan un camí és públic el seu ús no pot ser 

discriminatori , això vol dir que no es pot tancar, ni restringir amb  criteris discrecionals 

com poden ser  si ets o no ets resident de la zona.  

Recordin que quan al Montseny es va produir aquell tancament de camins privats  per 

tal que els vehicles motoritzats no  hi passessin, una sentència els hi va fer obrir, 

al·legant l’ús públic d’aquests camins i per tant aquest criteri discrecional a l’hora de  

dir qui hi passa i qui no hi passa  estava fora de llei, per aquest motiu els van obligar a 

obrir.  

Es poden discriminar certs tipus de vehicles, certament,  pots dir que no hi passin 

camions d’un cert tonatge  o que no hi passin autocars, (però allà ja no hi poden passar 

perquè no m’imagino aquests tipus de vehicles passant la corba del cargol), res més, 

quan és d’ús públic no es pot fer res més. Només en casos excepcionals, com seria en 

casos de sequera o de risc d’incendi, es pot prohibir el pas de qualsevol tipus de vehicles 

motoritzat, exceptuant els agents rurals, etc.  Però mentre no es produeixi un fet 

d’aquests, així excepcional,  de moment i a l’espera de tenir més informació  seguim 

treballant el tema per veure  quina altra solució trobem per regular  el pas de vehicles 

per aquests camins. Això és el que ens han assessorat i  aquí estem, però seguim 

treballant  i seguirem informant en aquest sentit. 

 

 

Prec que formula el Grup Municipal de C's perquè l'Ajuntament compleixi amb el que dicten 

la llei 39/1981 de 28 d'octubre i el Decret 2568/1986 de 28 de novembre amb la intenció 

d'evitar mals majors i innecessaris contra el nostre Ajuntament i en especial contra la Sra. 

Alcaldessa. 
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Atès que segons la llei 39/1981 de 28 d'octubre en els seu article tercer apartat primer diu 

literalment: "La bandera d'Espanya haurà d'onejar a l'exterior i ocupar el lloc preferent a 

l'interior de tots els edificis i establiments de l'Administració central, institucional, autonòmica, 

provincial o insular i municipal de l'Estat". 

 

Atès que el Decret 2568/1986 de 28 de novembre que regula l'organització, funcionament i 

règim jurídic de les entitats locals en el seu article 85.2 diu també literalment: "En lloc preferent 

del saló de sessions estarà col·locada l'efígie de S. M. El Rei". 

 

Atès que en el darrer Plenari davant la moció que volia declarar al Cap d'Estat, Felip VI, 

persona non grata a la Garriga el Secretari del nostre Ajuntament va advertir que la retirada de 

símbols monàrquics que pretenia la moció podria ocasionar problemes al nostre Ajuntament 

perquè precisament la llei i el decret esmentats en els atesos anteriors obliguen a tenir-ne la 

bandera d'Espanya onejant a l' exterior i la foto del Cap d'Estat a la sala de Plens. 

 

Atès que per aquest fet el Secretari va advertir de la possibilitat que el nostre Ajuntament rebés 

un nou contenciós administratiu al que ja té en marxa per haver volgut burlar el requeriment de 

la Delegació del Govern de penjar la bandera d'Espanya a l'exterior de l' Ajuntament fent-lo per 

espai menor a un minut a les 7:30 hores aproximadament del 31 de juliol de 2013. 

 

Atès que creiem que aquest advertiment del Secretari va fer que, per les possibles conseqüències 

negatives que es poguessin derivar vers l'Alcaldessa i els regidors que aprovessin la moció, el 

grup de CIU votés desfavorablement a la moció. 

 

Atès que cap la possibilitat de que tinguem un nou contenciós, aquesta vegada referent a 

l'aprovació de la moció del mes de novembre de l'any passat de recolzament a la resolució 1/X 

del Parlament de Catalunya que està sent producte de requeriments als ajuntaments que la van 

aprovar per part de l'Audiència Nacional, entre ells alguns de la nostra comarca i en 

conseqüència no podem descartar que passi també amb l'Ajuntament de la Garriga. 

 

Atès que els servidors públics som els primers que hem de donar exemple en el compliment de 

la legalitat vigent davant la ciutadania. 
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Atès que el nostre Grup ha mostrat, mostra i mostrarà sempre preocupació perquè aquests 

incompliments per part del Govern Municipal no ens acabi costant innecessàries multes al 

nostre Ajuntament i sancions a regidors i regidores i a la pròpia Alcaldessa, aspecte aquest que 

ja hem advertit en reiterades vegades per intentar estalviar-nos problemes. 

 

Atès que a pregunta meva a la Sra. Alcaldessa en el programa "L'Alcaldessa Respon" de Ràdio 

Silenci la Sra. Budó em va contestar que vostès estan en el moment del seny i no de la rauxa i 

que les coses s'han de fer ben fetes.  

 

Per tots aquests motius formulem aquests precs. 

 

• Que apel·lant al seny i no a la rauxa i a fer bé les coses, el Govern Municipal procedeixi 

amb caràcter d'urgència a complir amb allò que indica la Llei 39/1981 i el Decret 

2568/1986 i col· loqui la bandera d'Espanya juntament amb la Senyera a la façana de l' 

Ajuntament i la efígie del cap d'Estat Felip VI a la Sala de Plens. 

• Un cop fet donat trasllat a la Delegació del Govern per buscar la manera de retirar el 

contenciós administratiu obert contra aquest Ajuntament.   

 

INTERVENCIONS  

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

Saben què passa?.  Que de debò  no volem que prengui mal perquè ens l’apreciem, Sra. 

Budó, des de la discrepància  ideològica i des del respecte institucional que  mereix la 

seva posició. 

Però vostès estan agafant massa números perquè els toqui un sorteig al que no han de 

jugar i com creiem   que al ple anterior vostès van caure del cavall, com Sant Pau,  van 

veure la llum i van dir  “potser  ens estem passant de frenada “ i  pel que sembla al 

Parlament també estan vostès intentant fer complir la legalitat i intentant que  mocions 

que presenten el grup de la C.U.P  es maquillin d’alguna manera abans d’entrar  al 

proper ple del 7 d’abril.  Penso que està bé.  

Una altra cosa serà quan tinguem un marc jurídic diferent, el dia que  siguem un Estat 

independent, que vist com va la cosa serà com deien els romans ad calendas graecas, 

que pel que no ho sàpiga és mai, perquè les calendes no existien al calendari grec.  

A la seva elecció queda senyora  alcaldessa, perquè així no farà falta que li torni a 

preguntar al secretari, (que va fer molt bé la seva feina informant i donant constància al 
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ple), ara  hi ha aquest prec i no podrà negar que,  (si acaba tenint una altra butlleta 

agraciada amb un contenciós), aquest  humil regidor i aquest humil grup polític, no li 

vam advertir. 

La pregunta que queda pel final és  actuaran amb seny davant d’aquest prec ?. Gràcies.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

M’interpel·la a mi directament  i jo en primer lloc li vull dir que  l’agreixo molt que es 

preocupi per la meva integritat política. 

Més enllà d’això, dues coses. La primera, a l’ajuntament de la Garriga, i ho he dit 

diverses vegades i no em cansaré de repetir-ho, des de que hi ha ajuntaments 

democràtics  mai hi ha hagut cap problema de banderes.  Sempre hi ha hagut la senyera  

i no ha passat mai res i no hi ha hagut qui hagi reclamant   ni la bandera espanyola, ni 

cap altra tipus de bandera a la façana de l’ajuntament del nostre municipi. Hi ha hagut la 

senyera que representa el conjunt de ciutadans i ciutadanes de Catalunya i així s’ha 

seguit mantenint. 

En aquest sentit nosaltres sempre hem argumentat que no volíem entrar  en el joc de 

guerra de  banderes. Una altra cosa és que la senyora Llanos de Luna si que hagi volgut 

entrar.  En aquest sentit ens ha posat un contenció, el qual està fent el seu curs  i quan es 

resolgui prendrem la determinació que haguem de prendre, però mentrestant nosaltres 

seguirem mantenint que la senyera és la bandera que ens representa a tots  els 

garriguencs i garriguenques siguem o no independentistes. Això  ho ha dit moltes 

vegades vostè, Sr. Guillén per tant entenc que vostè  també es sent plenament 

representat amb la senyera, que és la bandera de Catalunya.  

Dit això i anant més enllà, recordo que al principi del ple  hem votat tots l’acta de la 

sessió anterior  i l’hem votat, perquè entenc que l’hem llegida i la donem per vàlida. Jo 

li demano que se la torni a llegir, perquè els arguments que vàrem exposar, jo en 

primera persona, però en representació del nostre grup municipal , lluny quedaven de 

què votéssim desfavorablement  la moció per declarar persona “non grata” la persona de 

Felip VI  perquè tinguéssim alguna por  de què es poguessin derivar conseqüències 

negatives, vers la meva persona o la dels regidors  que aprovessin la moció. És a dir  

nosaltres no vam votar desfavorablement la moció  per això. La van votar 

desfavorablement perquè vam dir que a nosaltres aquest senyor ja no ens representa, que 

nosaltres ja hem desconnectat i per tant “ni grat” ni “non grat” , ho repeteixo, però 

llegeixi’s l’acta i així ho veurà.  
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El “seny i la rauxa”, és una reflexió que vàrem posar sobre la taula perquè certament en 

aquests moment el procés que està endegant el nostre país    és prou important i prou 

seriós  com per fer les coses ben fetes . Cal  no perdre’s en certs simbolismes  i anar per 

feina que  és el que estem fent. De fet aquesta setmana s’han constituït les comissions  

que estan començant a treballar les tres lleis que ens han de  permetre la desconnexió 

amb l’Estat espanyol. El camí s’està fent, s’ha de fer ben fet  i no ens podem distreure 

en  performances diverses, perquè la feina que s’ha de fer  és clara i s’ha d’anar cap allà. 

Aquest és el seny i no la rauxa que nosaltres reclamàvem i del que  vostè fa esment en 

aquest prec. 

A mida que es vagin produint  els diferents escenaris que s’hagin de produir  els anirem 

resolent. 

Vostè parla també de la possibilitat de que puguem  tenir  un nou contenciós. Miri la 

possibilitat  hi és, perquè em sembla que l’Estat espanyol poca feina té a més d’aquesta, 

però en tot cas  és posar contenciosos contra  voluntats polítiques. Recordin quan ens 

van posar aquell contenciós  per haver-nos declarar territori català lliure  i sobirà i que el 

jutge no va admetre a tràmit, perquè certament era una declaració política  que no tenia 

cap més conseqüència que  la de declarar-nos així, per tant anem posant contenciosos 

que molts jutges els aniran retirant!. S’ha retirat contra l’ajuntament de Sant Cugat, s’ha 

retirat el que hi havia contra l’ajuntament d’Igualada, precisament per haver aprovat 

aquesta resolució del Parlament, bé doncs vagi fent!. 

Jo, el que penso, és una percepció personal, és que  a l’ajuntament de la Garriga aquest 

contenciós no ens l’han posat, perquè quan nosaltres vàrem aprovar al plenari aquesta  

resolució del Parlament  aquesta encara no havia estat invalidada pel Tribunal 

Constitucional. És a dir ho vàrem fer immediatament després de l’aprovació al 

Parlament  i per tant el Tribunal Constitucional encara no l’havia tombat, per tant no 

vam fer res,  tampoc en aquest cas  en contra. Però bé en tot cas el risc hi és  i si es 

produeix aquest fet prendrem les determinacions   que haguem de prendre com hem fet 

en cada un dels contenciosos  que s’ha anat posant contra el nostre ajuntament. 

Aquest és el posicionament d’aquest equip de govern , així com de l’equip de govern 

del mandat passat. Nosaltres creiem que hem de continuar  en aquesta línia i a  partir 

d’aquí cal dir que “ qui vol algu, algu li costa”. El procés d’independència d’un país no 

és gratuït  i probablement hi haurà algun dia, quan s’hagi de produir aquesta 

desconnexió, en què  uns quants haurem de desobeir algunes lleis i o bé estem disposats 

a fer-ho o no ho estem. Penso que un ha de ser conseqüent  amb els seus pensaments 
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polítics. Ja veurem que passa el dia que això es produeixi. El risc hi és, però algú l’ha de 

prendre.  

 

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

No va ser el grup de C’s, dubto molt que fos el grup del a C.U.P, més dubtes tinc que 

fos ERC , ni Solidaritat, ni ICV, ni el PSC que li va requerir al secretari què passava  

legalment amb el tema dels símbols. És una interpretació i la interpretació és lliure, però 

crec que som molts els que vàrem interpretar aquest gest  com un  gest de posar el fre de 

mà. Vostè dirà que no i que van dir, a través de la intervenció del Sr. Pubill que va ser 

molt concreta, que havien desconnectat. El que vostès vulguin, però s’estan contradient  

dia  darrera dia al Parlament de Catalunya en aquest tema i de fet avui han tingut una 

topada amb la C.U.P (o entre ahir i avui)  ben considerable en relació a aquest tema.  

Referent a això que diuen de què un dia han desobeir també ... jo he escoltat 

últimament, tant al President Puigdemont, com al Sr. Mas, com a altres representants 

del seu partit  dient  que de forma unilateral no podem fer res, però bé jo friso per veure 

el moment en què vostès  desobeiran una llei amb les conseqüències que això té. Res a 

dir.  

Jo em preocupo per vostè perquè és la meva alcaldessa i no m’agrada que la meva 

alcaldessa tingui contenciosos administratius, per molt que sigui d’un partit polític molt 

diferent al meu. A partir d’aquí la decisió és de vostè. Dit queda.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Molt bé, doncs dit queda i repeteixo, no vulguin buscar brega entre les forces 

independentistes tot i tenir diferents posicionaments. Escolti’m, nosaltres anem a la una 

perquè o totes les forces independentistes van a la una  a l’hora de definir aquesta procés 

i a l’hora de fer la desconnexió o en cas contrari si que prendrem mal. El que li puc dir  

és que a nosaltres, al nostres partit, a la nostra formació política, el pols no li tremolarà i 

segurament al que menys serà al president de la Generalitat de Catalunya que és qui 

encapçala aquest govern.  

En tot cas ja anirem veient com es van produint els esdeveniments.  

 

 

Preguntes escrites 
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Pregunta que formula el grup municipal d’ICV-EUiA-E , sobre aparcament indegut al 

carrer Samalús 

 

Atès que hem observat que al carrer Samalús, que és una via caracteritzada com de prioritat 

invertida, amb preferència de pas per a les i els vianants, amb prohibició d' aparcament per a 

vehicles, hi ha de manera habitual vehicles aparcats indegudament a diverses hores del dia.  

 

Volem que l'Equip de Govern Municipal ens informi per escrit, del numero de multes que s'han 

posat en aquest carrer en els darrers 6 mesos. Amb informació detallada de: dia del mes i hora 

així com tipus de vehicle sancionat (turisme o furgoneta de càrrega/descarrega), com també 

l'import de la multa. 

 

INTERVENCIONS 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Demanarem a la policia local que ens faci una relació de les denúncies, no sé si cal 

detallar si és un dimecres o un dijous . Farem una relació de les denúncies, l’import està 

publicat a les taxes . 

 

 

Preguntes del Grup Municipal de C's 

1. Quines són les últimes novetats, si és que n'hi han, del contenciós administratiu obert 

contra aquest Ajuntament per l'incompliment de la Llei 39/1981 de 28 d'octubre. 

 

2. Han rebut algun requeriment per part de l'Audiència 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? 

 

3. Està aquest Equip de Govern estudiant implantar algun model per poder detectar els 

actes incívics d' abandonament a la via pública dels excrements de gossos mitjançant 

proves d'ADN, model que per cert érem els únics que portàvem al nostre programa 

electoral? Si és així, tenen determinat quan es posarà en marxa, amb qui pensen fer les 

anàlisis i amb quina partida pressupostària es duran a terme? 
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INTERVENCIONS  

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

Retiraré la segona pregunta perquè ja me l’ha contestat abans, sembla que no hi ha, ara 

per ara, cap requeriment de l’Audiència Nacional sobre aquest tema, per tant la 

retirarem .Si que li preguntaré per la primera i la tercera. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Responent a la primera pregunta sobre quines són les últimes novetats, si és que n'hi 

han, del contenciós administratiu obert contra aquest Ajuntament per l'incompliment de 

la Llei 39/1981 de 28 d'octubre, dir-li que no hi ha cap novetat.  

 

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

De tant en tant anirem fent aquesta pregunta, ja ho feia quan estava de públic i ho 

seguiré fent cada ics temps. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Referent a la tercera pregunta, estem treballant aquesta possibilitat de detectar per 

l’ADN el propietari del gos que ha deixat els excrements a la via pública. S’està 

treballant amb una empresa que és al que ha ofert aquest servei a diferents municipis, 

les anàlisis les fa aquesta empresa és un servei que t’ofereixen a un cost, diuen, 

relativament econòmic. Estem esperant tenir el pressupost del que ens estan oferint per 

poder prendre la decisió. Després ja buscaríem la manera de fer-hi front, potser ens 

haurem de plantejar fer primer un banc d’ADN i això vol dir que els propietaris de totes 

les “mascotes” de la Garriga censades i que tenen el seu corresponent xip hauran de 

posar a disposició, una mostra del gos  per poder determinar l’ADN i guardar a la base 

de dades. En el moment en què aquestes dades es tinguin i quan es trobi un excrement a 

la via pública s’ha de fer el mostreig i posterior analítica. Això requereix també la 

formació de la persona que farà el mostreig.  

És un procés que s’està estudiant,  hem tingut contactes diversos amb aquesta empresa 

però hem d’acabar de definir, quantificar i determinar quins han de ser els encarregats 

de prendre les mostres, no de fer les anàlisis que ho fa l’empresa, però si de la presa de 

mostres, perquè s’ha de fer  bé per tal que  la mostra sigui vàlida i ningú ho pugui 

impugnar perquè la presa de mostres no s’ha fet de manera correcta. 

Aquest no és un sistema que s’implementi d’un dia per l’altra però s’està estudiant per 
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tal que tan aviat com sigui possible poder-lo tenir a la Garriga.  

 Són preguntes i no hi ha debat, si vol fer una altra pregunta, Sr. Guillén la pot fer.  

 

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

 Només li demano un segon sobre aquest tema.  

 

Segueix la Sra. Budó: 

 No pot ser, una pregunta és una pregunta. Vostè pregunta i jo li responc. 

 

Segueix el Sr. Guillén: 

Ja ho sé, no és una pregunta, és posar a disposició de l’ajuntament  una feina fet que 

hem fet nosaltres, però si no la volen..... fem com sempre, com es fa a totes les 

comissions, ho donen tot mastegat i nosaltres diem si o no. Estic oferint col· laboració 

d’una feina com var ser amb la senyora Marrodán el tema de gravar en vídeo els plens.. 

 

Segueix la Sra. Budó: 

 Senyor Guillén ... 

 

Segueix el Sr. Guillén: 

 Però si no vol doncs ja està...  

 

Segueix la Sra. Budó: 

 Escolti’m un moment, pari el micro que sinó no s’escolta bé.  

 

Sr. Guillen: 

 Ja està parat. 

 

Sra. alcaldessa: 

No, no està parat. Faci la pregunta i digui: volen que posem a disposició de l’equip de 

govern.... ?. Li dic per fer bé les formules no li estic dient que no vulgui la feina que 

vostè ha treballat i que tenia al seu programa electoral i tot això que ens ha dit. Tot això 

ja ho sabem. 

 

Sr. Guillén: 
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 No és això Sra. Budó, el que passa és que a vegades hem de ser una mica més flexibles. 

 

Sra. alcaldessa: 

 Ho som molt de flexibles en aquest plenari Sr. Guillén. 

 

Sr. Guillén: 

Jo tinc la particularitat que a mi se m’aplica el ROM des de la primera lletra fins al punt 

final i se m’aplicava ja quan estava assegut on està ara el Sr. Fornés o on està el meu 

companys i se m’aplica ara. Cap problema ho accepto. Però prengui nota.  

 

Sra. alcaldessa: 

Sr. Guillén, en aquest plenari no apliquem el ROM ni ... vamos!. Som super flexibles!. 

Només li dic que hi ha precs i hi ha preguntes i que hem de respectar les formes perquè 

sinó això serà ... escolti’m a tots els plenaris es respecten les formes. Jo només demano 

que es respectin, quan es fa una pregunta no hi ha debat i senzillament li estic demanant 

que al ser una pregunta no hi hagi debat. Als precs si hi pot haver debat. Per tant anem a 

respectar les fórmules i ja està. 

Vostè ha fet una pregunta, vostè té aquesta documentació, cap problema, ja ho 

treballarem, no pateixi per això. Jo només li deia que  una pregunta és una pregunta i no 

un argumentari.  

 

Preguntes orals 

 

Preguntes orals que formula la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 

1) Voldríem que ens facilitessin el compte d’explotació de SOREA, tenint en compte 

que no s’ha fet, o almenys no tenim constància, un estudi de viabilitat sobre la 

municipalització dels servei d’aigua, tal i com es va acordar a la moció per 

combatre la pobresa energètica del ple de 28 d’octubre de 2015 i segons contracte 

de 1.991 signat amb SOREA,  a l’apartat 42 f), aquest obliga a l’empresa a facilitar 

tota la documentació que l’ajuntament sol· liciti. És a dir sabem que hi ha 

possibilitat de saber això.  

2) Voldríem saber quin és el deute amb la Generalitat de Catalunya i si ens poden  

enviar l’extracte del compte amb la Generalitat . Sabem que dels anys 2011 i 2012 

existeix un reconeixement de deute signat per la mateixa Generalitat . Però 
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desconeixem si també existeix del 2013 i 2014.  

3) Saber si s’ha iniciat el procés de treball del protocol contra l’assetjament a LGTBI i 

si s’ha signat el conveni amb l’observatori contra l’homofòbia- FAGC  que es va 

aprovar al ple de 27 gener de 2016. 

4) Voldríem saber quantes persones del grup municipal poden parlar en cada torn de 

paraula. El ROM no ho especifica. 

5) Voldríem saber si és possible rebre les respostes de les preguntes orals que fem al 

final del ple, com a molt tard, coincidint amb la junta de portaveus o bé el divendres 

que és la data en què es pot registrar la moció, perquè sinó és molt just per poder 

formular la següent pregunta o bé per haver de retirar les que ja s’han presentat.  

 

Preguntes orals que formula el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

Faré les preguntes amb el seu signe d’interrogant al final perquè quedi ben clar que és 

una pregunta. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Perfecte!. Així ho entendrem tots.  

 

Segueix el Sr. Guillén:  

 I tant que si, en cas contrari seria perillós.  

1) Quina duració estimada tenen les obres de reasfaltament del carrer Cardedeu?.  

2) Donada la coincidència en el temps amb les obres del carrer Calàbria, com es 

pensa resoldre la mobilitat de vehicles del Barri de Sant Ramon aquells dies ?. 

Gràcies. 

 

Pregunta oral que formula el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP: 

Sobre el punt 39 del despatx d’ofici, que parla de la jubilació d’un treballador de 

l’ajuntament. Voldria saber si s’ha pensat a fer un acte de comiat per aquest treballador.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Contestaré aquesta darrera pregunta. Si, hi ha dos treballadors que es jubilen ara, de 

manera immediata i se’ls farà  un reconeixement. Ja els direm el dia, perquè òbviament 

convidarem a tots els regidors i regidores. Als treballadors els farem un petit present de 

record del seu pas per l’ajuntament de la Garriga . 
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La resta de preguntes ja les contestarem. 

Referent a les preguntes orals del ple anterior, ens volem disculpar perquè les respostes 

es van enviar molt justes de temps . Crec que es van enviar ahir. S’ha de tenir en compte 

que hi ha hagut pel mig la Setmana Santa que ens ha fet trontollar tot una mica i també 

les vacances del personal. La voluntat és que una setmana abans del ple, com a molt 

tard, cada un de vostès pugui  tenir les respostes per escrit. 

 

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, la Sra. Meritxell Budó i Pla  

Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió sent les vint-i-una hores i quaranta cinc minuts, del qual 

com a Secretari dono fe. 

 

Vistiplau        

Meritxell Budó i Pla       Joaquim Rosell i López  

Alcaldessa             Secretari  


