ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA
29 DE JUNY DE 2016

La Garriga, vint-i-nou de juny de dos mil setze.

Essent les dinou hores, s’ha reunit a la Casa Consistorial en sessió

ordinària, el Ple de

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

Alcaldessa:
Sra. Meritxell Budó i Pla (CiU)

Regidors:
Sr. Joan Esteban i Sans (CiU)
Sra. Montserrat Llobet i Llonch (CiU)
Sr. Jordi Calatrava i Adell (CiU)
Sra. Juliet Grau i Gil (CiU)
Sr. Jordi Pubill i Sauquet (CiU)
Sra. Meritxell Coma i Vernet (CiU)
Sra. Neus Marrodán i Torrents (Acord ERC-AM)
Sr. Albert Benzekry i Arimon (Acord ERC-AM)
Sra. Maria Dolors Castellà i Puig (Acord ERC-AM)
Sr. Lluís Marco i Sanclement (Acord ERC-AM)
Sra. Clara Dachs i Bernad (C.U.P-PA)
Sr. Roger Prims i Vila (C.U.P-PA)
Sr. Ángel Guillén i Deu (C’s)
Sr. Àlex Valiente i Almazán (PSC-CP)
Sr. Xavier Bernaldo i Cararach (SI-Solidaritat) (*)
Sra. Maria Carme Pérez i Farrerons (ICV-EUiA-E)

Secretari: Sr. Joaquim Rosell i López
Interventor accidental: Sr. Pere Espaulella i Afán de Rivera
(*) El Sr. Xavier Bernaldo s’incorpora al punt núm. 9
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Ordre del dia:

1. Aprovació de les actes núm. 85 i 86 corresponents al ple ordinari de 25 de maig i
extraordinari de 30 de maig de 2016
2. Despatx d’ofici
3. Aprovació de la rectificació anual de l’inventari a data 31/12/2015
4. Autorització de compatibilitat laboral; Sr. Rafael Sala Ollé, professor de l’EMM
5. Autorització de compatibilitat laboral ; Sr. Ferran Saló Ramió, professor de l’EMM.
6. Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de la
Garriga i les Franqueses del Vallès.
7. Verificació del Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General en la Unitat
d’Actuació UA-33
8. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança general de subvencions
9. Aprovació de la modificació del pla inversions del 2016 i el seu finançament
10. Aprovació expedients de modificació de crèdits, modalitats baixes de crèdits, crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit.
10.1

Aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 2016.19, modalitat baixes

de crèdits i reducció previsió d’ingressos
10.2

Aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 2016.21, modalitat baixes

de crèdits i reducció previsió d’ingressos
10.3

Aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 2016.22, modalitat

suplements de crèdit
10.4

Aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 2016.23, modalitat crèdits

extraordinaris
10.5

Aprovació expedient de modificació de crèdit núm. 2016.24, modalitat

suplements de crèdit
11. Aprovació expedients de modificació de crèdits de l’OAMC, modalitat crèdits
extraordinaris.
12. Adhesió al manifest del dia de l’orgull LGTBI: Per un país de respecte als drets de les
persones LGBTI i amb tolerància zero a la discriminació.
13. Adhesió a la moció del món local en defensa de l’acollida de les persones refugiades.
14. Informes de l’alcaldia
15. Mocions.
16. Precs i Preguntes.
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Prèvia de la Sra. alcaldessa:
Intervé la Sra. alcaldessa:
Em primer lloc exposar que el regidor Sr. Bernaldo s’incorporarà més tard al plenari
perquè ha tingut una avaria al seu vehicle i està mirant de solventar-ho. Tan aviat com
sigui possible estarà entre nosaltres. Per tant començarem el plenari amb 16 regidors.

També els volia demanar, de fet ja ho hem comentat i tothom ha manifestat el seu acord,
fer un minut de silenci de condemna per l’atemptat que es va patir ahir a Estambul i per
expressar el nostre condol i solidaritat amb els familiars de les víctimes.
Moltes gràcies

1. Aprovació actes de les sessions anteriors.

La senyora alcaldessa pregunta si algun membre de la corporació ha de formular observacions a
les actes núm. 85 i 86, corresponents al ple ordinari de 25 de maig i al ple extraordinari de 30
de maig de 2016.

INTERVENCIONS
Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA:
Bona tarda a tothom. Respecte a les actes de les sessions anteriors no tenim res a dir,
estem d’acord.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Bona tarda a tothom. Res a dir tampoc.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP:
Bona tarda. Estem d’acord.

Intervé la Sra. Carme Pérez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E:
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 PSC-CP, i 1 ICV-EUiA-E), essent 17 els de dret i de fet de la corporació,
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aprova les actes núm. 85 i 86, corresponents al ple ordinari de 25 de maig al ple extraordinari de
30 de maig de 2016.

2. Despatx d’Ofici

Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels següents Decrets, Resolucions de l’Alcaldia i
acords de la Junta de Govern Local
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:
Núm.
1

Àrea
Regidoria
Hisenda , Promoció i Hisenda
Desenvolupament
Econòmic

Decret

2

Hisenda , Promoció i Hisenda
Desenvolupament
Econòmic

29/2/16

3

Hisenda , Promoció i Hisenda
Desenvolupament
Econòmic

26/4/16

4

Identitat

Ensenyament

11/5/16

5

Alcaldia

Serveis
interns/OAC

12/5/16
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Data
29/1/16

Extracte Resolució
Avocar la competència
delegada i aprovar la
relació de despeses menors
de caràcter periòdic i
repetitiu corresponents al
dia 29 de gener per un
import total de 129.992,23
euros .
Avocar la competència
delegada i aprovar la
relació de despeses menors
de caràcter periòdic i
repetitiu corresponents al
dia 29 de febrer per un
import total de 239.025,94
euros.
Avocar la competència
delegada i aprovar la
relació de despeses de
personal corresponents al
mes d’abril per un import
total de 387.452,50 euros.
Avocar puntualment la
competència i aprovar la
signatura de l’addenda
2016 al conveni de
col·laboració, subscrit en
data 14 de març de 2008,
entre
la
Fundació
Autònoma Solidària i
l’Ajuntament
de
la
Garriga.
Incoar expedient per donar
de
baixa
al
padró

4

6

Alcaldia

Serveis
interns/OAC

12/5/16

7

Alcaldia

Serveis
interns/OAC

12/5/16

8

Alcaldia

Serveis
interns/OAC

12/5/16

9

Alcaldia

Serveis
interns/OAC

12/5/16

10

Serveis
persones

a

les Esports

p.o. 29/06/2016

12/5/16

municipal d’habitants a la
senyora
SMTG,
de
l’habitatge situat al passeig
dels Til·lers, 4, 1r 3a per
no haver acreditat el
requisit de la residència
habitual
en
aquest
domicili.
Incoar expedient per donar
de
baixa
al
padró
municipal d’habitants al
senyor
BITL,
de
l’habitatge situat al passeig
dels Til·lers, 4, 1r 3a per
no haver acreditat el
requisit de la residència
habitual
en
aquest
domicili.
Incoar expedient per donar
de
baixa
al
padró
municipal d’habitants al
senyor
JPTC,
de
l’habitatge situat al carrer
Nadal, 2, 2n, 1a per no
haver acreditat el requisit
de la residència habitual
en aquest domicili.
Incoar expedient per donar
de
baixa
al
padró
municipal d’habitants al
senyor
AMM,
de
l’habitatge
situat
al
passatge
Gubern,
16
baixos A per no haver
acreditat el requisit de la
residència habitual en
aquest domicili.
Incoar expedient per donar
de
baixa
al
padró
municipal d’habitants al
senyor
ALB,
de
l’habitatge
situat
al
passatge
Gubern,
16
baixos A per no haver
acreditat el requisit de la
residència habitual en
aquest domicili.
Avocar
puntualment
aquesta competència i
aprovar la cessió de la

5

11

Hisenda , Promoció i Comerç i
Desenvolupament
emprenedori
Econòmic
a

12

Alcaldia

Serveis
interns/RH

18/5/16

13

Alcaldia

Serveis
interns/OAC

18/5/16

Per
delegació
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pista núm. 1 al Sr. CCHP
en
representació
de
l’Associació Arbolag pel
dia 28 de maig de 2016 de
les 08:00 h a les 24:00 h
per a la presentació d’un
grup
de
ball
per
commemorar el dia de la
mare Boliviana.
Autoritzar a l’Agrupació
de Serveis i Comerciants
de la Garriga, ASIC, la
celebració de la activitat
“4º Nit dels Aparadors”
als carrers del centre del
municipi
el
proper
divendres 27 de maig de
2016 en la franja horària
de 20 a 24h.
Avocar puntualment la
competència i aprovar la
modificació de l’horari de
treball del senyor MPM
des del 29/04/2016 i fins
al 13/05/2016 amb un
horari de 07:00 a 13:30 h
de dilluns a divendres i 6
hores repartides en dues
tardes en funció de les
necessitats del servei i
aprovar l’abonament d’un
complement
de
productivitat de 61,75 €
bruts mensuals des del dia
29/04/2016 i fins al 13 de
maig de 2016.
Declarar la caducitat de les
inscripcions i aprovar la
baixa
en
el
Padró
Municipal
d'Habitants
d'aquest municipi de la
Sra. PCV en haver
transcorregut el termini de
dos anys sense que s'hagi
realitzat la renovació de la
inscripció en el Padró a la
qual estan obligats els
ciutadans estrangers no
comunitaris
sense
autorització de residència
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14

Hisenda , Promoció i Contractació
Desenvolupament
Econòmic

19/5/16

15

Alcaldia

Serveis
interns/Secre
taria

19/5/16

16

Hisenda , Promoció i Contractació
Desenvolupament
Econòmic

19/5/16

17

Àrea de Territori i Via pública
Sostenibilitat

Per
delegació
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19/5/16

permanent, de conformitat
amb el que disposa l'article
16 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
Avocar puntualment la
competència i requerir
l’empresa Fundació Viver
de Bell-lloc qui ha
presentat
l’oferta
econòmicament
més
avantatjosa i ha estat
proposada per la Mesa de
contractació
com
a
adjudicatària del contracte
de serveis de neteja del
verd urbà de la Garriga,
contracte reservat a CET,
perquè
aporti
la
documentació acreditativa
de la capacitat i solvència
establerta al plec de
clàusules administratives.
Aprovar
la
despesa
corresponent a un segon
pagament al concessionari
del cementiri municipal
PISAN DUES. SL, per
import de 9.992,50.
Avocar puntualment la
competència i requerir
l’empresa
PORT
NARBONNE SL qui ha
presentat
l’oferta
econòmicament
més
avantatjosa i ha estat
proposada per la Mesa de
contractació
com
a
adjudicatària del contracte
d’obres de repavimentació
de diversos vials del
municipi de la Garriga
perquè
aporti
la
documentació acreditativa
de la capacitat i solvència
establerta al plec de
clàusules administratives.
Autoritzar a Amics del
Jazz la realització d’un
concert al carrer Ramón
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18

Àrea de Territori i Via pública
Sostenibilitat

Per
delegació

19/5/16

19

Àrea de Territori i Via pública
Sostenibilitat

Per
delegació

19/5/16

20

Àrea de Territori i Via pública
Sostenibilitat

Per
delegació

19/5/16

21

Hisenda , Promoció i Hisenda
Desenvolupament
Econòmic

19/5/16

22

Hisenda , Promoció i Hisenda

19/5/16
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Pascual, al tram entre els
carrers Banys i Llerona, el
dia 5 de juny del 2016, de
les 10h a les 14h, com a
part de les activitats del
Festival de Jazz.
Concedir autorització a la
Sra. APZ, de la botiga El
Punt Creatiu, per celebrar
el Dia mundial del teixir el
18 de juny del 2016 amb
la realització d’una manta
solidària a la via pública,
davant del seu establiment
situat al carrer Doma
número 3, local 1, de 10h
a 13h i de 17h a 20h, per
tal de recaptar fons per a
les activitats de l’Asil
Hospital.
Concedir autorització a
l’ACR Front Diabòlic per
instal·lar una parada al
carrer Centre, a l’alçada de
la plaça de Can Dachs, els
dissabtes 4 i 11 de juny del
2016 amb motiu de
celebrar
un
procés
participatiu
per
tal
d’escollir un nom per a la
nova bèstia de foc que ha
construït l’entitat.
Concedir autorització a la
Fundació
d’Ajuda
Oncològica, Oncovallès,
per instal·lar una parada
petitòria al carrer Centre, a
l’alçada de la plaça de Can
Dachs, el dissabte 4 de
juny del 2016, amb motiu
del Dia mundial sense
tabac.
Iniciar l’expedient de
modificació de crèdits
número
2016.17,
mitjançant transferències
de crèdit entre aplicacions
de despesa del pressupost
vigent.
Aprovar l’expedient de

8

Desenvolupament
Econòmic

23

Identitat

Participació

20/5/16

24

Àrea de Territori i Urbanisme/
Sostenibilitat
Disciplina
urbanística

20/5/16

25

Alcaldia

Secretaria

20/5/16

26

Alcaldia

Secretaria

20/5/16

27

Hisenda , Promoció i Contractació
Desenvolupament
Econòmic
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modificació
per
transferències de crèdit,
número
2016.17
per
import de 14.502,62 euros
amb finançament amb
càrrec
a
minoracions
d’aplicacions
pressupostàries.
Avocar puntualment la
competència i aprovar la
signatura del conveni de
col·laboració
entre
l’Ajuntament de la Garriga
i l’entitat “El Brou del
Mestre”
per
a
l’organització del concert
del dia 21 de maig de
2016.
Iniciar expedient d’ordre
d’execució per exigir a
Banc Santander, S.A.
propietari del solar situat a
la ctra. De Ribes s/n
(SATI) el tancament del
solar per tal que no puguin
accedir ni persones ni
vehicles i la retirada dels
residus que actualment hi
ha al solar i que consten
detallats a l’informe tècnic
de data 26/4.
Convocar
la
sessió
ordinària del Ple a la Sala
de Plens el dia 25 de maig
de 2016 a les 19 h i
aprovar l’ordre del dia.
Convocar
la
sessió
extraordinària del Ple a la
Sala de Plens el dia 30 de
maig de 2016 a les 18,45
h i aprovar l’ordre del dia.
Avocar puntualment la
competència i requerir
l’empresa
Ingenieria
Construcción y Técnicas
de Iluminación SL (ICTI),
qui ha presentat la segona
oferta econòmicament més
avantatjosa i ha estat
proposada per la Mesa de
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28

Alcaldia

Serveis
interns/Soc.
coneixement

23/5/16

29

Alcaldia

Serveis
interns/OAC

24/5/16

30

Alcaldia

Secretaria

25/5/16

31

Alcaldia

Secretaria

25/5/16
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contractació
com
a
adjudicatària del contracte
de
Subministrament
mitjançant
lloguer
i
instal·lació de les llums de
Nadal de l’ajuntament de
la Garriga perquè aporti la
documentació acreditativa
de la capacitat i solvència
establerta al plec de
clàusules administratives
particulars.
Pagament a justificar de
l’àrea de Societat del
coneixement per import de
300€ per a fer front a les
despeses derivades
de
l’adquisició dels serveis
Flickr, SoundCloud i
servei cercador Google.
Incoar expedient per donar
de
baixa
al
padró
municipal d’habitants de
les persones relacionades
al decret (4) (estrangers
comunitaris) en haver
transcorregut el termini
reglamentari sense que
s’hagi
realitzat
la
corresponent confirmació
de residència en el Padró
d’Habitants.
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 27 de maig de 2016, en
aquesta població a les
17,00 hores.
Atorgar delegació especial
a favor de la regidora
d’aquest ajuntament Sra.
Montserrat Llobet Llonch,
d’atribució
de
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32

Alcaldia

Serveis
interns/RH

25/5/16

33

Àrea de Territori i Via pública
Sostenibilitat

34

Alcaldia

Secretaria

25/5/16

35

Alcaldia

Governació

25/5/16

36

Alcaldia

Secretaria

26/5/16

Per
delegació
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competència per celebrar
el matrimoni en forma
civil, essent encàrrec
específic per aquell que
s’ha previst contraure el
dia 28 de maig de 2016, en
aquesta població a les
12,00 hores.
Avocar la competència i
deixar sense efectes la
situació administrativa de
la Sra. MAAP, TAG, grup
A1 per prestar els seus
serveis a l’ajuntament de
Cerdanyola al lloc de
treball de cap de Servei de
RH des del 15/9/15 i fins
el 14/9/16.
Acordar la nova situació
administrativa
de
comissió de serveis per
prestar
servei
a
l’ajuntament
de
Sant
Quirze del Vallès al lloc
de TAG de l’àrea de
Territori des del dia
1/6/16 i fins el dia 1/6/18.
Concedir autorització al
casal d’avis L’Esplai de
Gent Gran per celebrar la
Festa de Fi de Curs de
l’entitat el diumenge 12 de
juny del 2016 a la plaça
del Silenci, a l’espai de
davant el casal.
Incoar l’expedient per a la
rectificació de l’inventari
general de béns i drets
d’aquesta
corporació
pública local a data 31 de
desembre de 2015.
Pagament a justificar de
l’àrea de governació per
import de 41,58 €, per a
fer front a les despeses de
la
instal·lació
d’un
enganxall a un vehicle
municipal (9412-BYJ).
Atorgar delegació especial
a favor de la Regidora
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37

Àrea de Territori i Via pública
Sostenibilitat

26/5/16

38

Àrea de Territori i Via pública
Sostenibilitat

26/5/16

39

Àrea de Territori i Urbanisme/
Sostenibilitat
Disciplina
urbanística

26/5/16

40

Àrea de Territori i Urbanisme/
Sostenibilitat
Disciplina

26/5/16
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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 28 de maig de 2016, en
aquesta població, a les
12,30 hores.
Concedir
llicència
d’ocupació de la via
pública al Sr. SGC, del
Restaurant La Garrafa,
situat al carrer Calàbria
número 39, per instal·lar
una terrassa amb 10 taules
amb cadires el dia 29 de
maig del 2016 (Diada del
Corpus) i aprovar la
liquidació corresponent.
Concedir
llicència
d’ocupació de la via
pública a la Sra. CAR, del
bar
L’Enterepà,
per
ampliar la terrassa amb 4
taules i les corresponents
cadires davant del seu
establiment,
situat
al
Passeig Dr. Vich número
4, el dia 29 de maig del
2016, amb motiu de la
Diada del Corpus i aprovar
la liquidació corresponent.
Procedir a l’arxiu de
l’expedient
d’ordre
d’execució incoat a la Sra.
MSVP, propietària de la
finca del carrer Calàbria,
127 de la Garriga, relatiu a
les
obres
de
reparació/consolidació de
la façana, de conformitat
amb l’informe tècnic de
data 5/4/16 i vist que s’ha
donat compliment a la
mateixa.
Procedir a l’arxiu de
l’expedient
d’ordre

12

urbanística

41

Àrea de Territori i Urbanisme/
Sostenibilitat
Disciplina
urbanística

26/5/16

42

Àrea de Territori i Urbanisme/
Sostenibilitat
Disciplina
urbanística

26/5/16

43

Alcaldia

26/5/16

Secretaria/SJ
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d’execució incoat a la Sra.
MNCB, propietària de la
finca del carrer Calàbria,
127 de la Garriga, relatiu a
les
obres
de
reparació/consolidació de
la façana, de conformitat
amb l’informe tècnic de
data 5/4/16 i vist que s’ha
donat compliment a la
mateixa.
Procedir a l’arxiu de
l’expedient
d’ordre
d’execució incoat a la Sra.
JPD, propietari de la finca
del carrer Calàbria, 127 de
la Garriga, relatiu a les
obres
de
reparació/consolidació de
la façana, de conformitat
amb l’informe tècnic de
data 5/4/16 i vist que s’ha
donat compliment a la
mateixa.
Procedir a l’arxiu de
l’expedient
d’ordre
d’execució incoat a la Sra.
MCS, propietària de la
finca del carrer Banys, 70
de la Garriga, relatiu a les
obres
de
reparació/consolidació de
la façana, als patis
interiors de la finca i a la
retirada dels elements
despresos a la via pública,
de
conformitat
amb
l’informe tècnic de data
18/5/16 i donat que ha
donat compliment a la
mateixa.
Declarar
l’aplanament
d’aquest Ajuntament de la
Garriga en el recurs
contenciós administratiu
número 169/2016- CH,
interposat
per
RED
ELECTRICA
DE
ESPAÑA S.A., davant la
Secció Primera de la Sala
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44

Hisenda , Promoció i Hisenda
Desenvolupament
Econòmic

26/5/16

45

Alcaldia

27/5/16

46

Serveis
persones

a

les Cultura

27/5/16

47

Serveis
persones

a

les Cultura

27/5/16

48

Serveis
persones

a

les Cultura

27/5/16

Secretaria

p.o. 29/06/2016

Contenciosa
Administrativa
del
Tribunal
Superior
de
Justícia de Catalunya.
Avocar la competència
delegada i aprovar la
relació de despeses de
personal corresponents al
mes de maig
per un
import total de 374.367,04
euros.
Iniciar els tràmits previstos
en els articles 4 i següents
del Reglament 3/1995, de
7 de juny, dels jutges de
pau, així com en els
articles 101 i 102 de la
Llei orgànica 6/1985, d’1
de juliol, del poder
judicial, amb l’objecte de
proveir la plaça de
jutge/essa de pau, titular al
municipi de la Garriga.
Avocar la competència
delegada i autoritzar el
lloguer de l’escenari,
camerinos
i
zona
d’espectadors del Teatre
de la Garriga el dia 8 de
juny de 2016 de 18h a 19h
i el 10 de juny de 2016 de
les 18 a les 20.30h per
realitzar l’espectacle de
final de curs de l’escola
Anna Font-Espai de Dansa
Creativa i aprovar la
liquidació
corresponent
per import de 396,34€.
Avocar
puntualment
aquesta competència i
autoritzar el pagament de
la bestreta de 3.000,00 als
Geganters de la Garriga,
corresponent al 50 % de la
subvenció aprovada per
conveni en data 22 de
febrer de 2016 per Junta
de Govern Local.
Avocar la competència
delegada i aprovar una
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49

Àrea de Territori i Urbanisme/
Sostenibilitat
Disciplina
urbanística

30/5/16

50

Hisenda , Promoció i Contractació
Desenvolupament
Econòmic

30/5/16

51

Àrea de Territori i Urbanisme/
Sostenibilitat
Disciplina
urbanística

30/5/16

p.o. 29/06/2016

part de la programació de
la temporada estable de
juliol de 2016 a gener del
2017 del Teatre de la
Garriga
El
Patronat
presentada per l’Àrea de
Serveis a les Persones.
Cultura i la despesa
corresponent.
Arxivar l’expedient de
restauració de la legalitat
urbanística PL001/2016 a
nom de JNR, de les obres
situades a l’immoble del
carrer Calàbria, 54, de la
Garriga, ja que se li ha
atorgat
la
preceptiva
llicència i ordenar als
serveis tècnics municipals
perquè emetin l’informe
necessari per tramitar
l’expedient sancionador.
Avocar puntualment la
competència i requerir
l’empresa
l´Esborrany
SCP qui ha presentat
l’oferta
econòmicament
més avantatjosa i ha estat
proposada per la Mesa de
contractació
com
a
adjudicatària del contracte
de serveis d’impressió i
disseny de l’ajuntament de
la Garriga perquè aporti la
documentació acreditativa
de la capacitat i solvència
establerta.
Procedir a l’arxiu de
l’expedient
d’ordre
d’execució incoat a la Sra.
MCS, propietària de la
finca del carrer Mina, 4 de
la Garriga, relatiu a les
obres
de
reparació/consolidació de
la façana i altres elements,
de
conformitat
amb
l’informe tècnic de data 23
de maig i vist que ha donat
compliment a la mateixa. .
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52

Alcaldia

Secretaria

30/5/16

53

Identitat

Joventut

30/5/16

54

Àrea de Territori i Medi
Sostenibilitat
ambient

30/5/16

55

Àrea de Territori i Via pública
Sostenibilitat

Per
delegació

31/5/16

56

Alcaldia

Per
delegació

31/5/16

Serveis
interns/RH

p.o. 29/06/2016

Admetre a tràmit la
reclamació presentada per
JCV en representació
pròpia, i iniciar expedient
per a determinar la
responsabilitat o no de
l’Ajuntament i si aquest té
l’obligació d’indemnitzar
el
sol·licitant
a
conseqüència dels danys
ocasionats a la façana de la
seva propietat per l’arbrat
de la plaça Mercè Marçal.
Pagament a justificar de
l’àrea de Joventut per
import de 400€ per a fer
front a les despeses
derivades de la compra de
maquillatge i diferent
material pels tallers que
s’organitzen, i les despeses
de
benzina
pel
desplegament de vehicles
d’emergències, del 1r.
Festival de la infància
Incoar expedient per a la
imposició
de
multes
coercitives, fins a la
presentació
de
la
documentació conforme
s’han pres les mesures
correctores per solucionar
el
problema
de
contaminació
acústica
derivada de l’activitat
destinada a supermercat,
situat al C/Banys, núm.
166 del terme municipal.
Autoritzar a la penya
barcelonista de la Garriga
les
infraestructures
sol·licitades per fer un
col·loqui a l’Auditori el
divendres 3 de juny de
20.30 a 13.00h.
Autoritzar l’assistència de
personal municipal als
cursos
de
formació
detallats al decret i aprovar
les despeses corresponents
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57

Àrea de Territori i Via pública
Sostenibilitat

58

Alcaldia

Serveis
interns/RH

31/5/16

59

Serveis a les
persones

Polítiques
d’igualtat

31/5/16

60

Àrea de Territori i
Sostenibilitat

Urbanisme

1/6/16

Per
delegació

p.o. 29/06/2016

31/5/16

de locomoció.
Concedir autorització a
l’acadèmia d’idiomes AIT
Language School, Elite
Quantum SL per instal·lar
una parada informativa al
carrer centre, a l’alçada de
la plaça de Can Dachs, els
dies 3 de juny, de 17h a
20h, i 4 de juny, d’11h a
14h, amb motiu de la
propera
inauguració
d’aquesta activitat a la
Garriga.
Avocar la
i assignar
temporalment les funcions
detallades a la part
expositiva del decret com
a cap Serveis de Promoció
Econòmica,
Indústria,
Treball,
Turisme,
Recursos
Humans
i
Comerç i Emprenedoria al
senyor MSP a partir del
dia 1/06/2016 i fins al
final de la legislatura. I
aprovar un complement de
productivitat de 980,44€
bruts mensuals per 12
pagues a partir del dia 1 de
juny de 2016 i fins al final
de legislatura.
Avocar la competència i
aprovar la sol·licitud de
subvenció a l’Institut
Català de les Dones per a
finançar
despeses
derivades
del
desenvolupament
de
polítiques de dones per un
import de 3.570,00 €.
Avocar
puntualment
aquesta competència i
aprovar el conveni redactat
entre l'Ajuntament de la
Garriga
i
l’empresa
“ESTABANELL
Y
PAHISA
ENERGIA,
S.AU.” per a realitzar el
soterrament de la major
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61

Identitat

Joventut

1/6/16

62

Identitat

Ensenyament

63

Àrea de Territori i Via pública
Sostenibilitat

64

Àrea de Territori i Urbanisme
Sostenibilitat

3/6/16

65

Àrea de Territori i Medi
Sostenibilitat
ambient

3/6/16

Per
delegació

1/6/16

Per
delegació

3/6/16

p.o. 29/06/2016

part de línies aèries de
baixa tensió durant les
obres de a la remodelació
del Carrer Calàbria entre
Plaça Església i Carretera
Nova de la Garriga.
Avocar puntualment la
competència i aprovar la
celebració del Festival de
la Infància i el programa
d’actes els dies 4 i 5 de
juny.
Autoritzar la cessió de
l’Auditori de l’EMM, el
dia 3 de juny de 2016, en
horari de 20:30 a 23:00 h.,
a la penya Barcelonista de
la Garriga, per fer un
col·loqui de l’entitat, en
resposta a la seva petició
de data 26 de maig de
2016.
Autoritzar
la
penya
barcelonista de la Garriga
a celebrar la final de la
temporada 2015-2016 el
proper dilluns 13 de juny
de 2016 en el carrer
Doma, tancar l’esmentat
carrer en horari de 19.00h
a 00.00h i cedir les
infraestructures (taules i
cadires) sol·licitades.
Avocar
puntualment
aquesta competència i
aprovar el Pla de Seguretat
i Salut presentat per
CATALANA
D’INVERSIONS
I
CONSTRUCCIONS
TRES, S.L., per l’execució
de
les
obres
de
reurbanització d’un tram
del carrer Calàbria.
Avocar puntualment la
competència i aprovar la
celebració de la Setmana
de l’Energia i el Dia
Mundial
del
Medi
Ambient així com el
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66

Identitat

Cultura

67

Àrea de Territori i Via pública
Sostenibilitat

6/6/16

68

Alcaldia

Secretaria

6/6/16

69

Alcaldia

Serveis
interns/RH

6/6/16

p.o. 29/06/2016

6/6/16

programa d’actes els dies
9 i 10 de juny d’enguany.
Avocar la competència
delegada
i
autoritzar
l’ampliació del lloguer de
l’escenari, camerinos i
zona d’espectadors del
Teatre de la Garriga el dia
8 de juny de 2016 de
17.30 h a 18 per realitzar
l’espectacle de final de
curs de l’escola Anna fontEspai de Dansa Creativa.
Autoritzar al club futbol
Olímpic la Garriga a
organitzar una arrossada
popular al poliesportiu de
Can Noguera el proper
diumenge 19 de juny de
2016
i
cedir
les
infraestructures
sol·licitades.
Atorgar delegació especial
a favor de la regidora
d’aquest Ajuntament Sra.
Clara
Dachs
Bernad,
d’atribució
de
competència per celebrar
el matrimoni en forma
civil, essent encàrrec
específic per aquell que
s’ha previst contraure el
dia 11 de juny de 2016, en
aquesta població a les
12,00 hores.
Avocar la competència i
estimar
el
recurs
extraordinari de revisió
interposat per la senyora
ABA, administrativa de
serveis a les persones de
data 1/04/2016 contra la
resolució de l’Alcaldia de
7/03/2016 per la qual es
desestimava el recurs de
reposició interposat al
setembre de 2015
i
complementar fins al
100% les retribucions de
la senyora ABA pel
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70

Alcaldia

Secretaria

71

Hisenda , Promoció i Turisme
Desenvolupament
Econòmic

72

Identitat

73

Àrea de Territori i Via pública
Sostenibilitat

7/6/16

74

Alcaldia

7/6/16

Cultura

6/6/16

6/6/16

Per
delegació

Serveis
interns/RH

p.o. 29/06/2016

7/6/16

període que va estar
d’Incapacitat Temporal del
2 al 12 de juny de 2015
per un import de 206,88€.
Procedir a la inhumació de
les restes de la Sra. NLM,
al nínxol de beneficència
31 Andana 3A del
Cementiri de la Doma.
Avocar
puntualment
aquesta competència i
sol·licitar una subvenció
directa a l’Oficina Tècnica
de Turisme de la Diputació
de Barcelona per un import
total
de
10.000€
corresponent
a
la
realització d’un estudi per
la senyalització vial de
l’àrea de serveis per
autocaravanes, les plaques
direccionals i els panells i
publicacions dels serveis
d’informació de l’àrea i
turística del municipi.
Concedir la cessió de
l’escenari del Teatre de la
Garriga el dia 14 de juny
de 2016 de les 20.15 h a
21.45 h per assaig i de l’1
al 22 de juny de 19.30 h a
20 h la sala d’assaig a Nats
Teatre, d’acord amb la
seva sol·licitud.
Concedir
llicència
d’ocupació de via pública
a Comercial de Festes i
Revetlles SL per instal·lar
una caseta de venda de
petards de 4,08m2 a l’Av.
Jacint
Verdaguer
a
l’alçada de la rotonda amb
Ctra. de Ribes, del 13 al
23 de juny del 2016,
ambdós dies inclosos i
aprovar
la
liquidació
corresponent per import de
1.058,72€.
Abonar a la Sra. EGF,
contractada en el marc del
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75

Identitat

Cultura

7/6/16

76

Àrea de Territori i Via pública
Sostenibilitat

Per
delegació

7/6/16

77

Serveis a les
persones

Esports

Per
delegació

7/6/16

78

Serveis a les
persones

Esports

Per
delegació

7/6/16

p.o. 29/06/2016

POM 2016, amb motiu de
la finalització del contracte
temporal,(baixa
voluntària), l’import brut
de
88,12
euros
corresponent
a
indemnització i a les
vacances no gaudides.
Autoritzar la cessió de la
Sala polivalent de la
Biblioteca al Sr. SLLN
actuant en representació de
l’entitat
Associació
Rondalla Puiggraciós per
assajar els dimecres de
21.30h a 00.00h des del
dia 7 de juny de 2016 i
fins a finals d’any, d’acord
amb la seva sol·licitud.
Concedir autorització al
Sr. AGG en representació
del carrer Calàbria del
Corpus, per organitzar un
sopar de col·laboradors de
la catifa de flors de
Corpus, el dissabte 11 de
juny del 2016, de les 20h a
les 24h, a la placeta del
Passatge Gubern.
Autoritzar al Ushiro club
esportiu a organitzar el 5è
Campus d’estiu de karate
del 27 de juny al 28 de
juliol de 2016 i a fer ús de
la sala de karate i d’un terç
de pista de dilluns a
divendres de 16.00 a 19.30
i els dimarts i dijous de
16.00 a 21.00 h, des del
27 de juny fins el 28 de
juliol de 2016.
Autoritzar a l’Associació
esportiva
escolar
Blancafort conjuntament
amb el Consell esportiu
del
Vallès
Oriental
organitzar el Campus
CEVO
.Programa
multiesportiu des del 27 de
juny fins el 29 de juliol de
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79

Serveis a les
persones

Esports

Per
delegació

7/6/16

80

Serveis a les
persones

Esports

Per
delegació

7/6/16

81

Serveis a les
persones

Esports

Per
delegació

7/6/16

82

Alcaldia

Serveis
interns/RH

7/6/16

83

Alcaldia

Serveis
interns/RH

7/6/16

p.o. 29/06/2016

2016, en horari de 10.00 a
13.00 h
Autoritzar a l’Associació
esportiva
escolar
Blancafort a organitzar un
Casal d’Estiu del 27 de
juny al 29 de juliol de
2016 de 9.00 a 13.00 h i a
fer ús del poliesportiu de
Can Violí els dies 29 de
juny i 4, 6, 8, 11, 13, 15,
18, 20, 22, 25, 27 i 29 de
juliol, de 9.00 a 13.00 h.
Autoritzar al club futbol
Olímpic la Garriga a
organitzar un Campus
d’estiu del 27 de juny al
29 de juliol de 8.30 a
13.30 h i a fer ús del camp
municipal d’esports els
dies 27, 28, 29 i 30 de
juny i 1, 4, 6, 7, 8, 11, 13,
14, 15, 18, 20, 21, 22, 25,
27, 28 i 29 de juliol i a fer
ús del poliesportiu de Can
Violí els dimarts 5, 12, 19
i 26 de juliol, des de les
8.30 fins a les 13.30 h.
Autoritzar al club de ball
esportiu la Garriga a
organitzar una exhibició i
classe oberta de ball de
saló, esportiu i de salsa el
proper diumenge 9 de
juliol de 2016 a les 19.00
h a la plaça de l’Església.
Avocar puntualment la
competència i establir que
la bestreta concedida al Sr.
JRB (grup C1), per un
import de 1.500 € es
reintegrarà
mitjançant
deducció íntegre a la paga
de desembre de 2016.
Concedir a la senyora
MFB, Cap de Serveis a les
Persones, llicència sense
retribució de l’1 d’octubre
de 2016 i fins al 31 de
març de 2017.
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84

Identitat

Cultura

85

Hisenda , Promoció i Contractació
Desenvolupament
Econòmic

9/6/16

86

Identitat

9/6/16

87

Hisenda , Promoció i Contractació
Desenvolupament
Econòmic

9/6/16

88

Alcaldia

9//6/16

Per
delegació

Cultura

Secretaria

p.o. 29/06/2016

8/6/16

Concedir la cessió del
Teatre de la Garriga a
l’entitat
“La
Garriga
societat Civil”, els dies
detallats al decret, per duu
a terme els assajos i les
representacions de l’obra
teatral “Murs”.
Avocar puntualment la
competència i requerir
l’empresa Iman Seguridad
SA qui ha presentat
l’oferta
econòmicament
més avantatjosa i ha estat
proposada per la Mesa de
contractació
com
a
adjudicatària del contracte
de serveis de manteniment
d’alarmes d’intrusió i
d’incendis municipals de
l’ajuntament de la Garriga
perquè
aporti
la
documentació acreditativa
de la seva capacitat i
solvència.
Pagament a justificar de
l’àrea de cultura per
import de 429,43 per a fer
front a les despeses
derivades de la compra de
material elèctric pel teatre
municipal.
Avocar puntualment la
competència i adjudicar el
contracte de servei de
neteja del verd urbà,
contracte reservat a C.E.T.
a l’empresa Fundació
Viver de Bell-lloc, per un
import de 268.800 euros i
26.880
euros
d’IVA.
Aquest contracte s’iniciarà
en data 15 de juny de
2016.
Atorgar delegació especial
a favor de la Regidora
d’aquest Ajuntament Sra.
Montserrat Llobet Llonch,
d’atribució
de
competència per celebrar
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89

Identitat

Ensenyament

90

Alcaldia

Serveis
interns/RH

91

Identitat

Cultura

Per
delegació

p.o. 29/06/2016

9/6/16

10/6/16

el matrimoni en forma
civil, essent encàrrec
específic per aquell que
s’ha previst contraure el
dia 10 de juny de 2016, en
aquesta població, a les
19,30 hores.
Autoritzar la cessió de l’ús
del gimnàs de l’Escola
Pinetons de divendres 10
de juny de 2016, a partir
de les 21 h, a diumenge 12
de juny de 2016, fins a les
17 h, per a poder allotjar a
un grup de monitors (12
persones, majors d’edat)
d’un CAU del país basc,
que
estan
fent
un
intercanvi de monitors
amb l’Agrupament Escolta
Mossèn Jaume Oliveras.
Estimar
el
recurs
potestatiu de reposició
interposat per la senyora
LVG (Enginyera tècnica)
de data 6/05/2016 amb
contra la resolució de
29/03/2016 i concedir a la
senyora LVG els següents
permisos: compactació de
lactància del 17 de març
de 2016 fins al 31 de març
de 2016 (9 dies laborals),
ambdós inclosos i del
16/08/2016
al
31/08/2016). Vacances des
de l’ 1 d’abril al 25 d’abril
de 2016 (16 dies laborals)
ambdós inclosos. Llicència
sense retribució del 26
d’abril de 2016 fins al 12
d’agost de 2016 (ambdós
inclosos).
Avocar la competència
delegada i sol·licitar al
Consell Comarcal del
Vallès Oriental el recurs
adreçat al préstec de 8
carpes per tal poder
realitzar la primera mostra
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92

Àrea de Territori i Via pública
Sostenibilitat

10/6/16

93

Alcaldia

Serveis
interns/RH

10/6/16

94

Alcaldia

Serveis
interns/RH

10/6/16

95

Àrea de Territori i Via pública
Sostenibilitat

10/6/16

96

Alcaldia

10/6/16

Serveis
interns/RH

p.o. 29/06/2016

de bestiari Festiu de la
Garriga el proper 18 de
juny de 2016.
Avocar
puntualment
aquesta competència i
concedir
llicència
d’ocupació de via pública
a la productora Massa
d’Or Produccions SL per
l’ocupació de via pública
durant els dies 8 a 21 de
juny del 2016 per la
realització del rodatge
d’unes escenes de la
pel·lícula “Incerta Glòria”
i aprovar la liquidació
corresponent per import de
4.637,40€.
Autoritzar la petició de la
Sra. NMA, administrativa
adscrita
a
Serveis
Territorials (grup C1-14)
per incorporar-se a jornada
completa amb efectes a
partir del dia 09/06/2016.
Liquidar l’import brut de
896,61 € euros al senyor
PPI, mestre de taller (grup
C1-14), amb motiu de la
finalització del contracte
de substitució que va
formalitzar amb aquest
Ajuntament.
Avocar
puntualment
aquesta competència i
concedir
llicència
d’ocupació de la via
pública a la Sra. DBM per
instal·lar
una
parada
informativa
sobre
el
producte
comercial
Tupperware al carrer
Centre, a l’alçada de la
plaça de Can Dachs, el
dissabte 11 de juny del
2016
i
aprovar
la liquidació corresponent
per import de 9,56€.
Liquidar l’import brut de
869,47 € euros a la
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97

Alcaldia

Serveis
interns/RH

10/6/16

98

Alcaldia

Serveis
interns/RH

10/6/16

99

Hisenda , Promoció i Contractació
Desenvolupament
Econòmic

10/6/16

100

Hisenda , Promoció i Hisenda
Desenvolupament
Econòmic

13/6/16

p.o. 29/06/2016

senyora GFN, professora
de l’EMAD (grup A1-22),
amb
motiu
de
la
finalització del contracte
d’interinatge
per
substitució
que
va
formalitzar amb aquest
Ajuntament.
Abonar a la Sra. CPR,
delineant (Grup C1), amb
motiu del nomenament
con a funcionària interina
per excés o acumulació de
tasques, l’import brut de
72,60 € corresponent a la
liquidació de les pagues.
Liquidar l’import brut de
486,50 € euros al senyor
JBV,
professor
de
l’EMAD (grup A2-18)
amb
motiu
de
la
finalització del contracte
d’obra i servei pel curs
2015-2016, al 30% de la
jornada, que va formalitzar
amb aquest Ajuntament.
Avocar puntualment la
competència i desestimar ,
el
recurs
d’alçada
presentat per l’empresa
UTE Moix- Vivers de
Bell-lloc i el recurs
d’alçada presentat per
l’empresa
CESPA
Compañia Española de
Servicios
Públicos
Auxiliares SA i ratificar la
puntuació obtinguda per
ambdues empreses en
l’informe emès per la
tècnica de Medi Ambient
en data 27 de maig de
2016.
Iniciar l’expedient de
modificació de crèdit del
pressupost
vigent
mitjançant generació de
crèdit finançat amb majors
compromís d’ingrés de la
Diputació de Barcelona
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101

Hisenda , Promoció i Hisenda
Desenvolupament
Econòmic

13/6/16

102

Àrea de Territori i Via pública
Sostenibilitat

14/6/16

104

Àrea de Territori i Via pública
Sostenibilitat

Per
delegació

14/6/16

105

Àrea de Territori i Via pública
Sostenibilitat

Per
delegació

14/6/16

p.o. 29/06/2016

corresponent
a
la
subvenció atorgada per la
millora material esportiu
inventariable,
per
un
import total de 2.340,00
euros.
Aprovar l’expedient de
modificació
de
crèdit
número 2016.18 mitjançant
la generació de crèdit
finançat amb majors i/o
nous
ingressos
no
tributaris, del pressupost
vigent per un import de
2.340,00 euros.
Concedir
llicència
d’ocupació de via pública
a la Sra. LGE per instal·lar
casetes de venda de
petards, de 5,50m2 cada
una
a
l’Av.
Jacint
Verdaguer
–
davant
Caprabo, 4 dies: 20 a 23
de juny del 2016 i a la
Ctra. Nova – sortida
pàrquing la Sínia, 5 dies:
20 a 23 i 28 de juny del
2016 i aprovar les
liquidacions corresponents
per import de 518,98€ i
648,73€ respectivament.
Restar assabentats de la
instal·lació d’un tenderol
informatiu per part de
Ciutadans, Partit per la
Ciutadania el dissabte 11
de juny del 2016 i
concedir autorització a
l’esmentat partit polític per
instal·lar
un
tenderol
informatiu
al
carrer
Centre, a l’alçada de la
plaça de Can Dachs, el
dissabte 18 de juny del
2016, de les 09h a les 14h,
amb motiu de les eleccions
generals.
Restar assabentats de la
instal·lació d’una parada
informativa per part dels
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Serveis
persones

a

les Acció social

107

Identitat

Ensenyament

108

Alcaldia

Serveis
interns/RH

109

Hisenda , Promoció i Contractació
Desenvolupament
Econòmic

14/6/16

14/6/16

Per
delegació
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15/6/16

15/6/16

Geganters de la Garriga el
dissabte 11 de juny del
2016
i
concedir
autorització a l’esmentada
entitat per instal·lar una
parada informativa al
carrer Centre, a l’alçada de
la plaça de Can Dachs, el
dissabte 18 de juny del
2016.
Avocar puntualment la
competència delegada i
aprovar
la
relació
cobratòria dels mesos de
març, abril i maig de 2016
del
Servei
de
Teleassistència
domiciliària, per un import
de 701,79€
Avocar puntualment la
competència i aprovar la
relació cobratòria dels
rebuts corresponents al
mes de juny del curs
2015/16
de
l’Escola
Municipal de Música
“Josep Aymerich”, de 365
valors, per un import de
20.908,10
euros,
corresponent al concepte
Estudis reglats i, 581,90
euros, corresponent al
concepte
pressupostari
Monogràfics mensuals”.
Autoritzar l’assistència de
personal municipal als
cursos
de
formació
detallats al decret i aprovar
les despeses corresponents
de locomoció.
Avocar puntualment la
competència i adjudicar el
contracte
de
servei
d’impressió i disseny de
l’ajuntament de la Garriga
a
l’empresa
L´ESBORRANY
SCP
amb per un import de
38.016,53 euros i 7.983,47
euros d’IVA per una
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Alcaldia

Secretaria

16/6/16

111

Àrea de Territori i Via pública
Sostenibilitat

112

Hisenda , Promoció i Contractació
Desenvolupament
Econòmic

20/6/6

113

Identitat

20/6/16

Per
delegació

Participació
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anualitat, des de l´1 de
juliol de 2016 fins el 30 de
juny de 2017.
Atorgar delegació especial
a favor de la Regidora
d’aquest Ajuntament Sra.
Carme Pérez Farrerons,
d’atribució
de
competència per celebrar
el matrimoni en forma
civil, essent encàrrec
específic per aquell que
s’ha previst contraure el
dia 19 de juny de 2016, en
aquesta població a les
12,30 hores.
Concedir autorització a
Convergència
Democràtica de Catalunya
a la Garriga per instal·lar
un tenderol informatiu al
carrer Centre, a l’alçada de
la plaça de Can Dachs, el
dissabte 18 de juny del
2016, de les 09h a les 14h,
amb motiu de les eleccions
generals.
Avocar puntualment la
competència i adjudicar,
l’empresa
TUBAULAJARA-ECHEVARRI,
Abogados Penalistas, SCP,
el contracte menor de
servei de defensa jurídica,
acusació popular, en el
procediment de llei del
jurat 1/2015 a seguit en el
jutjat de VIDO1 de
Granollers, per un import
de 12.000 euros i 2.520
euros d’IVA, atès el
pressupost que consta en
l’expedient.
Avocar puntualment la
competència i aprovar la
celebració de la V Fira
d’entitats i associacions de
la Garriga que tindrà lloc
els dies 1, 2 i 3 de juliol de
2016 al Passeig, des del C.
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Seguretat Ciutadana

Seguretat
Ciutadana

Ametlla fins el C. Mina.
Resum d’infraccions de
trànsit del dia 5 de maig
al dia 13 de juny de 2016.

Acords Junta Govern Local
J.G.L. de 30/05/16
J.G.L. de 13/06/16

31. Nomenament com a funcionària interina, Sra. Cristina Pujal
Rodríguez, delineant (grup C1-14), a partir del 9 de juny de 2016
63. Ampliació excedència voluntària per cura de fills amb reserva de
lloc de treball, a la Sra. Agnès Monferrer Ventura, Tècnica auxiliar de
biblioteca (C1-14).

INTERVENCIONS
Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA:
Tenim dubtes dels següents despatxos d’ofici: Sobre el 58, volem saber com s’avalua
aquest complement de productivitat i si no va aquí específicament ja faríem la pregunta
al final.
Sobre el 83 per saber si haurà substitució per aquesta plaça. El 90 i el 99.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Tenim dos, en un coincidim amb la CUP. El 24 per conèixer si hi ha hagut una posició
positiva per part de l’entitat bancària i sobre el 58 nosaltres afegiríem si es tracta d’una
promoció interna. Gràcies.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP:
Jo voldria una breu explicació sobre el despatx d’ofici número 12 .També sobre el 39,
40 i 41, que fan referència a un expedient d’obres i voldria saber com està aquest tema.
També voldria saber per què toca ara escollir jutge/essa de pau.
El 61 perquè em sorprèn que aprovem per decret una activitat que organitza el propi
ajuntament.
El 83 i 99 que ja els han comentat els meus companys.

Intervé la Sra. Carme Pérez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E:
No porto cap pregunta sobre el despatx d’ofici.

Intervé la Sra. alcaldessa:
El número 12 és la substitució que es fa d’un membre de la brigada, de la Unitat
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Operativa de Serveis del nostre ajuntament en substitució d’un dels lampistes que ha
estat de baixa, amb el conseqüent complement de productivitat que se li ha d’abonar.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP:
No sé si vaig errat però al decret posa modificació de l’horari de treball

Intervé la Sra. alcaldessa:
Perquè treballarà dues tardes a la setmana i per tant se li escurça l’horari al migdia per
compensar que treballarà una tarda més a la setmana.
El número 24 és l’inici d’un expedient d’ordre d’execució per exigir al banc que és
propietari del solar i de totes les edificacions de la SATI el tancament del solar perquè
no puguin accedir ni vehicles ni persones, alhora que també se’ls demana la retirada
dels residus que actualment hi ha al solar i que consten detallats a l’informe tècnic
d’inspecció.
Si la pregunta era si tenen bona predisposició els diré que si no responen i no atenen les
peticions se’ls incoarà un expedient de multes coercitives i voldrà dir que no hi ha bona
predisposició. Esperarem els terminis i si no actuarem d’ofici.
Els números 39, 40 i 41 fan referència a les obres de reparació d’una façana al carrer
Calàbria 127. S’ha donat compliment al requeriment i s’arxiva l’expedient.
Al 45 s’inicien els tràmits per la plaça de jutge/essa de pau perquè han passat 4 anys i
per tant toca renovar aquest càrrec, ja s’ha fet públic als corresponents butlletins de la
província. Em consta que ja està obert el període perquè els candidats puguin presentar
les seves candidatures i crec que durant aquest mes d’agost s’ha de resoldre, o al mes
de setembre. Senyor secretari?

Intervé el Sr. Joaquim Rosell, secretari de la corporació:
En un principi s’hauria de portar al ple de juliol. S’ha comunicat al Tribunal de Justícia i
al deganat de Granollers per fer els edictes corresponents.

Segueix la Sra. alcaldessa:
Perfecte, doncs al ple de juliol posarem a consideració del plenari qui ha de ser la
persona que actuï com a jutge/essa de pau en el nostre municipi.
El número 58 és el nomenament com a cap de serveis de l’àrea de promoció econòmica,
indústria, treball, turisme, recursos humans, comerç i emprenedoria. Això és una
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promoció interna, perquè és una persona de l’ajuntament que assumirà aquestes tasques
i se li pagarà el mateix complement que estan cobrant les altres dues persones que estan
assumint aquesta responsabilitat, com és l’àrea d’atenció a les persones i l’àrea de
territori i sostenibilitat.
En aquesta altra àrea ens havíem quedat sense aquesta figura de cap i des de l’equip de
govern vàrem considerar que aquesta coordinació era necessària per tal que la gerència
que portem a terme cada setmana aquestes àrees tècnicament també hi fossin
representades . En aquest sentit es va procedir de la mateixa manera que s’havia
procedit amb les altres dues persones, que és la promoció interna d’una persona de la
casa i el pagament d’un complement per dur a terme aquestes tasques, un complement
que no es consolida, perquè, entre cometes, també bé a ser un nomenament de confiança
de l’equip de govern i en el moment en què hi hagi un altre equip de govern por decidir
una altra estructura organitzativa de la casa i per tant decidir altres tipus de
complements o no.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP:
Estava previst al pressupost?

Intervé la Sra. alcaldessa:
No estava previst al pressupost inicialment perquè al mes de novembre, quan vàrem fer
el pressupost, encara no havíem definit aquesta necessitat però s’ha trobat partida, al
capítol I, per poder atendre aquesta despesa
Sobre el 61 dir que totes aquelles activitats que comporten despeses s’han d’aprovar o
bé per Junta de Govern o bé per decret d’alcaldia i donar compte al ple. Per exemple
aquesta setmana per Junta de Govern hem aprovat la Festa Major.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP:
El que m’estranyava és que sent una activitat que convoca l’ajuntament s’hagi de passar
per decret d’alcaldia quan, suposo, no és cosa que s’hagi improvisat i no entenia perquè
no es passava per Junta de Govern precisament.

Segueix la Sra. alcaldessa:
De fet un decret d’alcaldia no es cap improvisació, és un mecanisme que tenim establert
per poder aprovar les activitats. És un decret i de fet es dóna compte, fins i tot de
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manera més pública que no pas les Juntes de Govern que són a porta tancada (perquè
ens entenguem). És un mecanisme que té l’equip de govern por aprovar coses. A
vegades no dóna temps a tenir la documentació preparada per la Junta, de vegades els
tècnics van molt enfeinats perquè es fan moltes activitats i estan fent molta feina i cal
donar-los un cop de mà per accelerar els tràmits, per això hi són els decrets d’alcaldia,
no per improvisar ni per fer només coses urgents.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP:
És que el decret d’alcaldia és de l’1 de juny i l’activitat és el dia 4 de juny.

Segueix la Sra. alcaldessa:
Si, moltes vegades passa això, no és pas la primera vegada ... el decret d’alcaldia és una
eina igual de vàlida que la junta de govern.
A vegades es fa per agilitzar, perquè potser s’ha estat treballant en el Festival de la
Infància, però no han tingut temps de preparar tot l’expedient formal d’aprovació.
Moltes vegades passa que s’aprova una activitats, i ja han començat com passa a
vegades amb les activitats de la biblioteca que aprovem cada mes .
Aquest no és un tema que decidim els polítics, tècnicament se’ns demana fer-ho per
decret o per junta depenent del marge de temps que tinguin per fer tota la paperassa.
El número 83 fa referència a què a una treballadora de la casa, la cap de serveis de
l’àrea d’atenció a les persones, que demana una llicència sense sou de l’1 d’octubre de
2016 i fins el 31 de març de 2017 i òbviament se li concedeix. Es substituirà a aquesta
persona, ara ho estem planificant per veure quina manera és la més òptima per
substituir-la durant aquest període.
El número 90 es refereix a la resolució d’un recurs que va interposar una treballadora de
la casa, contra una resolució, en al qual se li concedien uns permisos de compactació de
lactància, etc., arrel de la seva maternitat. Ella va manifestar el seu desacord a la forma
com se li havien comptats aquest permisos i va presentar el recurs. Nosaltres vam
considerar que s’havia d’estimar i no només això sinó que s’ha treballat conjuntament
amb la comissió paritària i s’ha arribat a un acord que resoldrà aquests temes de les
treballadores. S’ha consensuat amb comitè i per tant a la comissió paritària
Sobre el 99 dir que en el concurs de jardineria a l’obertura del sobre B es van donar
unes puntuacions determinades a les empreses que es van presentar. Una d’aquestes
empreses

va quedar exclosa perquè la puntuació que tenia era molt baixa i l’altra
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empresa va tenir una puntuació que ells consideraven baixa i ambdues van demanar la
revisió de la seva puntuació. Des de la mesa de contractació es va acceptar fer aquesta
revisió de la puntuació i es va concloure el mateix que s’havia conclòs a la primera
volta: que una de les empreses quedava fora i l’altra empresa tenia la puntuació que
tenia i per tant es desestima el recurs. Això ja s’ha resolt, el sobre C ja s’ha obert i està
en procés d’adjudicació a l’empresa que va tenir més punts a la suma final.

El Ple de l’Ajuntament resta assabentat

3. Aprovació de la rectificació de l’ inventari municipal a 31 de desembre de 2015

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria

ANTECEDENTS
Per part de la Secretaria municipal s’ha preparat la documentació pertinent corresponent a la
rectificació de l’inventari general de béns de l’Ajuntament referida a la data de 31 de desembre
de 2015.

Vista la providència de l’Alcaldia de data 20 de maig de 2016.

Vist l’informe de la Secretaria de data 23 de maig de 2016 referent a la legislació aplicable i
procediment a seguir.

Vista la resolució de l’Alcaldia de data 25 de maig de 2016 d’incoació de l’expedient.

Vist l’informe de Secretaria de data 30 de maig de 2016.

Vist l’informe d’Intervenció de data 20 de juny de 2016.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Estatal:
Articles 32 a 35 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions
públiques.
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Articles 17 a 36 del Reglament de béns de les entitats locals, aprovat per Reial decret
1372/1986, de 13 de juny.
Article 86 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Catalana:
Article 222 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.
Article 100 a 118 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals.
Sobre l’inventari dels organismes autònoms és d’aplicació l’article 204.2 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

D’acord amb l’article 222.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, cal procedir anualment a l’aprovació de
la rectificació de l’inventari general de béns, que correspon al Ple municipal d’acord amb
l’apartat 3 del mateix precepte.

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

ACORD

Primer. Aprovar la rectificació de l’inventari general de béns i drets pertanyents a aquest
municipi, actualitzat a data 31 de desembre de 2015, i formulat per la Secretaria municipal, en
els termes que es resumeixen a continuació:

Llibre A. Béns, drets i obligacions de l'ens
Epígraf local
Brut
Béns de domini públic, ús públic, parcs i
I.1.A
jardins
10.109.906,50
Béns de domini públic, ús públic, places i vials
I.1.B. urbans
7.014.457,97
Béns de domini públic, ús públic, vials no
I.1.C. urbans
9.211,74
I.1.D. Altres béns d'ús públic
1.881.357,05
I.2.A. Immobles de servei públic
22.040.104,84
I.2.B. Drets reals de servei públic
371.703,75
I.2.C. Mobles de servei públic
5.000.509,54
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F. Amortit.

Net

9.019.855,04

1.090.051,46

4.372.882,33

2.641.575,64

1.313,46
1.116.934,18
5.653.877,16
84.173,85
3.071.699,14

7.898,28
764.422,87
16.386.227,68
287.529,90
1.928.810,40
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I.2.D.
III.1
III.2.
III.3

Drets de propietat immaterial de servei públic
Immobles patrimonials
Drets reals patrimonials
Mobles patrimonials

Llibre B. Béns afectes al patrimoni públic
Epígraf del sòl
III.1
Immobles patrimonials

Epígraf
I.2.A
I.2.B
III.2.
III.3

Llibre C. Béns afectes al patrimoni
historicoartístic
Immobles de servei públic
Drets reals de servei públics
Drets reals
Mobles

Llibre E. Béns cedits a altres
administracions o a particulars però
Epígraf revertibles
I.2.A
Immobles de servei públic
I.2.B
Drets reals de servei públic
I.2.C
Mobles de servei públic
Totals

343.475,97
4.788.381,37
0,00
0,00

271.124,37
654.437,28
0,00
0,00

72.351,60
4.133.944,09
0,00
0,00

9.655.363,92

0,00

9.655.363,92

62.497,67
25.000,00
53.140,76
73.921,36

0,00
2.253,42
0,00
0,00

62.497,67
22.746,58
53.140,76
73.921,36

6.520.442,12
0,00
1.164.725,74

1.307.444,91
0,00
487.684,82

5.212.997,21
0,00
677.040,92

69.114.200,30

26.043.679,96

43.070.520,34

Segon. Remetre còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya.

INTERVENCIONS
Intervé el Sr. Jordi Calatrava, regidor d’Hisenda:
Bona tarda a tothom. L’aprovació de la rectificació anual de l’inventari a data 31 de
desembre de 2015, es podria dir actualització. Informar-los que el tancament de la
comptabilitat anual a final d’any, a 31 de desembre de 2015, afecta a diferent mòduls de
gestió, el del GPA que és el de Patrimoni, el de subvencions i el mòdul de passius. Al
tancar el mòdul de gestió GPA s’aporten unes xifres que es concilien amb la
comptabilitat financera de l’ajuntament i que són les que es proposen al dictamen. Ho
deixo a la seva consideració. Gràcies.

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA:
Res a dir estem d’acord.
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Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Res a dir, estem d’acord també.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP:
Res a dir, estem d’acord.

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

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 PSC –CP, 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:
Si els sembla podríem explicar el quart i el cinquè punt plegats, perquè es tracta del
mateix, de la compatibilitat laboral de dos mestres de l’escola de música, son paral·lels
i després podem votar cada punt per separat.

4. Autorització compatibilitat de personal municipal; senyor Rafael Sala Ollé.

ÀREA FUNCIONAL: secretaria

ANTECEDENTS

Sol·licitud de compatibilitat senyor Rafael Sala Ollé

1. El 26 de maig de 2016, el senyor Rafel Sala Ollé, va sol·licitar (R.E.: 2775/2016) la
compatibilitat per portar una segona activitat pública com a professor de l’Escola Municipal de
Música de Caldes de Montbui.

2. El Sr. Rafel Sala Ollé ja té concedida pel Ple aquesta compatibilitat. No obstant en l’acord de
Ple s’estableix que aquesta autorització de compatibilitat es revisarà cada any.

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

p.o. 29/06/2016

37

lleugerament respecte a les que es van concedir inicialment.

4. El senyor Rafel Sala Ollé exerceix en règim de dedicació ordinària (70% de la jornada que
són 26,25h/setmana) les funcions de professor de l’EMM.

Activitat principal: Ajuntament de la Garriga.
Lloc de treball: professor de l’EMM
Règim: Laboral. Grup A1
Jornada setmanal: 26,25 hores

2ª Activitat pública: Professor de l’Escola Municipal de Música de Caldes de Montbui, grup A.
Règim: laboral fix.
Horari: dimecres i divendres (9.30h/setmana que suposa un 25,33% de jornada), compatible
amb l’horari laboral 1ª activitat pública.

5. Vist que el dia 1 de juny de 2016, la cap de Serveis a les Persones i la regidora responsable de
l’àrea emeten informe en el que diuen que sempre que el desenvolupament del segon lloc de
treball no interfereixi amb l’horari que desenvolupa a l’Ajuntament de la Garriga, no hi hagi
interessos comuns i s’ajusti al que preveu la normativa vigent en matèria de compatibilitat,
s’informa favorablement a aquesta autorització. També s’informa que el fet que compatibilitzi el
treball a dues escoles afavoreix l’intercanvi de projectes com poden ser concerts, classes
col·lectives o altres tipus d’activitats, i a més facilita l’intercanvi de l’alumnat, donant
oportunitat als nostres alumnes a sortir fora de l’escola a mostrar el seu repertori, i es considera
que això aporta un enriquiment pedagògic per l’escola.

I per tot això es proposa que la unitat de Recursos Humans presenti proposta d’autorització de
compatibilitat per a la consideració del proper Ple ja que s’acompleixen tots els requisits
necessaris.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER. El desenvolupament d’un lloc de treball en l’Administració local serà incompatible
amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat pública o privada que pugui impedir o
menystenir l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o
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independència.

SEGON. La Legislació aplicable és la següent:
— Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques.
— Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat.
— Real Decreto 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al servei
de l’Administració de l’Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes i empreses
dependents.
— Article 50.9 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats Locals.
— Articles 22.2.q) y 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.
— Capítol 2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals.

TERCER. Consideracions jurídiques:

A.

D’acord amb el que estableix l’article 3 de la Llei 53/1984, el personal comprès en
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei només podrà dur a terme un segon lloc de treball o
activitat en el sector públic en els supòsits previstos en la mateixa per les funcions de
docent i sanitària, en els casos a que es refereixen els articles 5è i 6è i en els que, per raó
d’interès públic, es determini en el Consell de Ministres, mitjançant Reial Decret, o òrgan
de govern de la Comunitat Autònoma, en l’àmbit de les respectives competències; en
aquest últim supòsit l’activitat només podrà ser prestada en règim laboral, a temps parcial
i amb duració determinada, en les condicions establertes per la legislació laboral. Per
l’exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de
compatibilitat, que no suposarà modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs
de treball i que es condiciona a l’estricte compliment en ambdós. En tot cas l’autorització
de compatibilitat s’efectuarà a raó de l’interès públic.
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B.

D’acord amb allò que estableixen els articles 324.1 i 324.2.b del Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, que
estableixen que el personal comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament solament
pot tenir un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic si ho exigeix
l’interès del mateix sector públic i que concorre l’interès públic si la funció docent objecte
de la segona activitat està directament relacionada amb la funció de l’activitat principal.

C.

També l’article 326.2. a. del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, estableix que és un supòsit de
compatibilitat l’exercici d’un segon lloc de treball o d’una segona activitat en el sector
públic quan la seva prestació sigui a temps parcial i aquesta mateixa consideració l’hagi
atribuït el ple de la corporació o òrgan màxim de l’entitat local al lloc de treball principal
i així figuri en la relació de llocs de treball.

D.

Existeixen determinades activitats que es troben excloses de l’aplicació del règim
d’Incompatibilitats i poden realitzar-se lliurement sense necessitat d’autorització o
reconeixement de compatibilitat. En concret, les assenyalades a l’article 19 de la Llei
53/1984, (les derivades de l’Administració del patrimoni personal o familiar; la direcció
de seminaris; la participació en Tribunals qualificadors de proves selectives per ingressar
a l’Administració pública; la producció i creació literària; l'impartir cursos en centres
oficiales destinats a la formació de funcionaris, quan no tinguin caràcter permanent o
habitual ni suposin més de setanta-cinc hores l’any etc.

E.

D’acord amb el que estableix l’article 50.9 del Real Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic
de les entitats Locals i l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local l’autorització de compatibilitat del personal al servei de les
entitats locals per a un segon lloc o activitats en el sector privat correspon al Ple.

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

A. L’exercici d’un segon lloc de treball o d’una segona activitat en l’àmbit públic
requerirà el previ reconeixement de compatibilitat per part del ple.
No podrà modificar la jornada de treball i horari de l’interessat i quedarà
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automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc de treball.
Es tracta d’un acte reglat, sempre que no concorrin els supòsits de prohibició i
s’acompleixi allò que disposa la llei reguladora.

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

C. Quant als efectes del silenci administratiu s’ha d’estar a allò que estableix l’article
43.2 de la Llei 30/1992, és a dir s’entendrà com a positiu.

D. Totes les resolucions de compatibilitat per exercir un segon lloc de treball o d’una
segona activitat a l’àmbit públic s’inscriuran al registre de personal corresponent.

E. L’incompliment de la Normativa en matèria d’incompatibilitats serà, segons l’article
20 de la Llei 53/1984, sancionat conforme al règim disciplinari aplicable com falta molt greu.

CINQUÈ. Vist que anteriorment al senyor Rafel Sala Ollé, ja se li havia atorgat la
compatibilitat, dins de l’exercici 2011 tot i que va ser atorgada amb la condició que fos
revisable anualment.

Vistos l’informe favorable del secretari de la Corporació en data 17 de juny de 2016.

Es proposa al ple l’adopció dels següents:

ACORDS:

Primer. Autoritzar al senyor Rafael Sala Ollé per poder exercir com a Professor de l’Escola
Municipal de Música de Caldes de Montbui, 9.30 hores a la setmana fora de l’horari de treball a
l’Ajuntament de la Garriga, mentre que es compleixin les consideracions esmentades en la part
expositiva del dictamen.

Segon. Establir que aquesta autorització de compatibilitat per a l’exercici dels dos llocs del
demandant quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc de treball.
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Tercer. L’exercici d’aquesta activitat no pot suposar modificacions en la jornada de treball
establerta ni en l’horari del lloc de treball que aquest treballador exerceix a l’Ajuntament de la
Garriga.

Quart. Establir que aquesta resolució de compatibilitat per l’exercici d’un segona activitat a
l’àmbit públic s’inscriurà al registre de personal corresponent.

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

Sisè. Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea corresponent i al Comitè Unitari
de Personal.

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

INTERVENCIONS
Intervé la Sra. Montserrat Llobet, regidora de Serveis interns:
En aquests punts de l’ordre del dia portem a la seva consideració la renovació de la
compatibilitat d’uns professors de l’escola de música que ja tenen una jornada del 70%
al nostre ajuntament i que sol·liciten se’ls renovi aquesta compatibilitat per seguir
exercint una segona activitat pública.
En un dels casos és d’un 25,33% i a l’altre cas és d’un 34,63% . En ambdós casos seria
per treballar en una escola de música municipal i les dues s’ajusten a la normativa legal.
Veiem que el fet de treballar en dues escoles pot afavorir l’intercanvi de projectes entre
escoles i l’alumnat i l’enriquiment pedagògic per l’escola.
Vull afegir que des de recursos humans estem treballant per poder fer una reunió el més
aviat possible, ja tenim gairebé tota la documentació, per parlar del tema de les
compatibilitats amb tots vostès. Gràcies.

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA:
Nosaltres per aprovar o no aquests dos punts volem saber, en funció d’una informació
que vam rebre, dubtosa, de si és legal o no aquestes compatibilitats. Si ens poden aclarir
això llavors ens posicionarem.

Intervé la Sra. alcaldessa:
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És completament legal concedir aquestes compatibilitats . Tots els treballadors i
treballadores de l’administració pública, hi tenen tot el dret de demanar les
compatibilitats laborals. En aquest sentit no hi ha cap dubte poden estar completament
tranquils que això és legal. De tota manera ara el senyor secretari ens ho confirmarà.
Això no es fa només a la Garriga, sinó que tots els ajuntaments donen compatibilitats als
seus treballadors /es i per tant no és cap il·legalitat poden estar, en aquest sentit, ben
tranquils.
Oi que això és així Sr. secretari?

Intervé el Sr. secretari:
En el cas que la segona activitat sigui de tipus públic els casos favorables que regula
són els de mestres, professors, investigadors, etc., i en aquests casos, tenint en compte
que són dos professors de l’escola de música amb una jornada reduïda, específicament
només pel fer de ser mestres queda regulat.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Si, però no estem preguntant això. Donar compatibilitat laboral als treballadors de la
casa, sigui l’enginyer, sigui l’arquitecte, sigui un mestre o sigui un treballador de l’àrea
de polítiques socials...

Intervé el Sr. secretari:
En funció del cas . Si la segona activitat és privada no poden exercir al municipi, ni que
entri en incompatibilitat amb el seu lloc de treball principal. Mai pot afectar el seu
horari de treball, ni treballar al municipi. Si es té la dedicació exclusiva en un lloc al
segon lloc fer un 50% de jornada seria complicat , perquè podria arribar a afectar el dia
a dia.
En aquests casos són ampliacions de jornada que complementen.

Intervé la Sra. alcaldessa:
D’acord. Gràcies. És això, per exemple un arquitecte municipal de la Garriga no pot fer
d’arquitecte privat a la Garriga, perquè ell mateix s’avaluaria els seus projectes i això no
seria de rebut. Però pot fer d’arquitecte en un altre lloc. Un enginyer municipal pot fer
d’enginyer municipal a hores en un altre ajuntament o bé un interventor pot fer
d’interventor acumulat a altres municipis, o un secretari pot fer també accions de
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secretari en altres municipis més petits que no requereixen d’una dedicació exclusiva
d’aquestes figures i per tant és totalment legal i compatible això que estem fent.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Com som un partit al que ens agrada que s’acompleixin les lleis i com estic segur que
vostès compleixen les lleis perquè sinó seria prevaricar, doncs votarem a favor. Si la
lleis els assisteix.... votarem a favor.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP:
Votarem a favor, tot i que els haguéssim agraït explicacions abans del plenari sobre
aquest correu electrònic que tots vam rebre i llavors aquest dubte legal no existiria.
Nosaltres

haguéssim agraït que després de rebre el correu almenys se’ns hagués

explicat alguna cosa.

Intervé la Sra. alcaldessa:
D’acord, però a mi em fa l’efecte que la regidora va fer després un correu a tothom
demanant disculpes ( si, si, l’ha rebut tothom...), bé doncs demano disculpes perquè com
jo el vaig rebre vaig pensar que havia fet un enviament massiu a la resta de regidors. De
fet el mateix dilluns a la nit vàrem acordar que ella mateixa enviaria un correu a la resta
de regidors i regidores aclarint aquest malentès. Disculpin perquè jo creia que si
l’havien rebut, ha estat una errada sense mala fe, en aquest sentit no pateixin.

Intervé la Sra. Carme Pérez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E:
Nosaltres estem d’acord, també estava pendent de si era una feina a temps parcial .

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 PSC –CP, i 1 ICV-EUiA-E), essent 17 els de dret i de fet de la corporació,
aprova la proposta d’acord.

5. Autorització compatibilitat de personal municipal; senyor Ferran Saló i Ramió.

ÀREA FUNCIONAL : secretaria.
ANTECEDENTS
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Sol·licitud senyor Ferran Saló i Ramió
1. El 2 de juny de 2016, el senyor Ferran Saló i Ramió, va sol·licitar (R.E.: 2994/2016) la
compatibilitat per portar una segona activitat pública com a professor de l’Escola Municipal de
Música de Caldes de Montbui.

2. El Sr. Ferran Saló i Ramió ja té concedida pel Ple aquesta compatibilitat. No obstant en
l’acord de Ple s’estableix que aquesta autorització de compatibilitat es revisarà cada any.

3. Les circumstancies per les quals el treballador demana la compatibilitat no han canviat
respecte a les que es van concedir inicialment.

4. El senyor Ferran Saló i Ramió exerceix en règim de dedicació ordinària (70% de la jornada
que són 26,25h/setmana) les funcions de professor de l’EMM.

Activitat principal: Ajuntament de la Garriga
Lloc de treball: professor de l’EMM
Règim: Laboral. Grup A1
Jornada setmanal: 26,25 hores, distribuïdes entre dilluns, dimarts i divendres

2ª Activitat pública: Professor de l’Escola Municipal de Música de Caldes de Montbui, grup A2.
Règim: laboral fix
Horari: dimecres 6.30h i dijous 6.30h (13h/setmana que suposa un 34,67% de jornada),
compatible amb l’horari laboral 1ª activitat pública.

5. Vist que el 6 de juny de 2016, la cap de Serveis a les Persones i el regidor responsable de
l’àrea emeten informe en el que diuen que sempre que el desenvolupament del segon lloc de
treball no interfereixi amb l’horari que desenvolupa a l’Ajuntament de la Garriga, no hi hagi
interessos comuns i s’ajusti al que preveu la normativa vigent en matèria de compatibilitat,
s’informa favorablement a aquesta autorització. També s’informa que el fet que compatibilitzi el
treball a dues escoles afavoreix l’intercanvi de projectes com poden ser concerts, classes
col·lectives o altres tipus d’activitats, i a més facilita l’intercanvi de l’alumnat, donant
oportunitat als nostres alumnes a sortir fora de l’escola a mostrar el seu repertori, i es considera
que això aporta un enriquiment pedagògic per l’escola.
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I per tot això es proposa que la unitat de Recursos Humans presenti proposta d’autorització de
compatibilitat per a la consideració del proper Ple ja que s’acompleixen tots els requisits
necessaris.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER. El desenvolupament d’un lloc de treball en l’Administració local serà incompatible
amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat pública o privada que pugui impedir o
menystenir l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o
independència.

SEGON. La Legislació aplicable és la següent:
— Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques.
— Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat.
— Real Decreto 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al servei
de l’Administració de l’Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes i empreses
dependents.
— Article 50.9 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats Locals.
— Articles 22.2.q) y 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.
— Capítol 2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals.

TERCER. Consideracions jurídiques:
F.

D’acord amb el que estableix l’article 3 de la Llei 53/1984, el personal comprès en
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei només podrà dur a terme un segon lloc de treball o
activitat en el sector públic en els supòsits previstos en la mateixa per les funcions de
docent i sanitària, en els casos a que es refereixen els articles 5è i 6è i en els que, per raó
d’interès públic, es determini en el Consell de Ministres, mitjançant Reial Decret, o òrgan
de govern de la Comunitat Autònoma, en l’àmbit de les respectives competències; en
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aquest últim supòsit l’activitat només podrà ser prestada en règim laboral, a temps parcial
i amb duració determinada, en les condicions establertes per la legislació laboral. Per
l’exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de
compatibilitat, que no suposarà modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs
de treball i que es condiciona a l’estricte compliment en ambdós. En tot cas l’autorització
de compatibilitat s’efectuarà a raó de l’interès públic.

G.

D’acord amb allò que estableixen els articles 324.1 i 324.2.b del Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, que
estableixen que el personal comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament solament
pot tenir un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic si ho exigeix
l’interès del mateix sector públic i que concorre l’interès públic si la funció docent objecte
de la segona activitat està directament relacionada amb la funció de l’activitat principal.

H.

També l’article 326.2. a. del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, estableix que és un supòsit de
compatibilitat l’exercici d’un segon lloc de treball o d’una segona activitat en el sector
públic quan la seva prestació sigui a temps parcial i aquesta mateixa consideració l’hagi
atribuït el ple de la corporació o òrgan màxim de l’entitat local al lloc de treball principal
i així figuri en la relació de llocs de treball.

I.

Existeixen determinades activitats que es troben excloses de l’aplicació del règim
d’Incompatibilitats i poden realitzar-se lliurement sense necessitat d’autorització o
reconeixement de compatibilitat. En concret, les assenyalades a l’article 19 de la Llei
53/1984, (les derivades de l’Administració del patrimoni personal o familiar; la direcció
de seminaris; la participació en Tribunals qualificadors de proves selectives per ingressar
a l’Administració pública; la producció i creació literària; l'impartir cursos en centres
oficiales destinats a la formació de funcionaris, quan no tinguin caràcter permanent o
habitual ni suposin més de setanta-cinc hores l’any etc.

J.

D’acord amb el que estableix l’article 50.9 del Real Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic
de les entitats Locals i l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local l’autorització de compatibilitat del personal al servei de les entitats
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locals per a un segon lloc o activitats en el sector privat correspon al Ple.

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

A. L’exercici d’un segon lloc de treball o d’una segona activitat en l’àmbit públic
requerirà el previ reconeixement de compatibilitat per part del ple.

No podrà modificar la jornada de treball i horari de l’interessat i quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc de treball.

Es tracta d’un acte reglat, sempre que no concorrin els supòsits de prohibició i
s’acompleixi allò que disposa la llei reguladora.

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

C. Quant als efectes del silenci administratiu s’ha d’estar a allò que estableix l’article
43.2 de la Llei 30/1992, és a dir s’entendrà com a positiu.

D. Totes les resolucions de compatibilitat per exercir un segon lloc de treball o d’una
segona activitat a l’àmbit públic s’inscriuran al registre de personal corresponent.

E. L’incompliment de la Normativa en matèria d’incompatibilitats serà, segons l’article
20 de la Llei 53/1984, sancionat conforme al règim disciplinari aplicable com falta molt greu.

CINQUÈ. Vist que anteriorment al senyor Ferran Saló i Ramió, ja se li havia atorgat la
compatibilitat, dins de l’exercici 2011 tot i que va ser atorgada amb la condició que fos revisada
anualment.

Vist l’informe favorable del secretari de la Corporació.

Es proposa:

Primer. Autoritzar al senyor Ferran Saló Ramió per poder exercir com a Professor de l’Escola
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Municipal de Música de Caldes de Montbui, 13h a la setmana, fora de l’horari de treball a
l’Ajuntament de la Garriga, mentre es compleixin les consideracions esmentades en la part
expositiva del dictamen.

Segon. Establir que aquesta autorització de compatibilitat per a l’exercici dels dos llocs del
demandant quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc de treball.

Tercer. L’exercici d’aquesta activitat no pot suposar modificacions en la jornada de treball
establerta ni en l’horari del lloc de treball que aquest treballador exerceix a l’Ajuntament de la
Garriga.

Quart. Establir que aquesta resolució de compatibilitat per l’exercici d’un segona activitat a
l’àmbit públic s’inscriurà al registre de personal corresponent.

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

Sisè. Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea corresponent i al Comitè Unitari
de Personal.

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 PSC –CP, i 1 ICV-EUiA-E), essent 17 els de dret i de fet de la corporació,
aprova la proposta d’acord.

6. Aprovació de l’acta de 3 de maig de 2016 de les operacions de delimitació entre els
termes municipals de la Garriga i Les Franqueses del Vallès.

AREA FUNCIONAL: Secretaria

ANTECEDENTS:

Vist que per acord del ple de l’Ajuntament adoptat en data 18 de novembre de 2015 es va incoar
l’expedient de delimitació dels termes municipals de Figaró-Montmany, Cànoves i Samalús,
l’Ametlla del Vallès i Les Franqueses del Vallès.
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Vist que en data 3 de maig de 2016 es va signar l’Acta de les operacions de delimitació entre els
termes municipals de la Garriga i Les Franqueses del Vallès per les Comissions de Delimitació
de l’Ajuntament de la Garriga i de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès així com pels
representats de la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i
Relacions Institucionals i de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

FONAMENTS JURÍDICS:

- L’article 25 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
- Els articles 27 a 38 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i
la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya. Especialment l’article 31.4 segons el qual “L’acta corresponent a
les operacions de delimitació, amb els documents complementaris, s’ha de sotmetre al Ple dels
ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la majoria absoluta del
nombre legal dels seus membres, en el termini màxim de tres mesos comptadors a partir de la
data de les operacions de delimitació.”
- L’article 47.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
- L’article 10 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació
aplicable, i el Ple procedeix a la seva aprovació, de conformitat amb l’article 31.4 del Decret
244/2007, de 6 de novembre, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus
membres.

Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

ACORD :

Primer. Aprovar l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de la
Garriga i Les Franqueses del Vallès signada el 3 de maig de 2016 per les Comissions de
Delimitació de l’Ajuntament de la Garriga i de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès així
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com pels representats de la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació i Relacions Institucionals i de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Segon. Comunicar el present acord a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals i a l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès.

INTERVENCIONS
Intervé la Sra. Neus Marrodán, portaveu del grup municipal d’Acord+ERC-AM:
Bona tarda a tothom. Aquesta és la segona acta de delimitació del terme municipal que
portem a aprovació del plenari. Ja se’ls ha explicat a la comissió d‘urbanisme
corresponent que dins d’aquesta feina prèvia a la revisió de planejament s’està fent
aquesta delimitació del terme i en aquests moments tenim ja a punt la delimitació amb
el terme de les Franqueses .
El que s’està fent és posar al dia, d’acord amb les indicacions de la Generalitat i de
l’Institut Cartogràfic l’anterior acta vàlida que existia i que correspon a l’any 1.919.
S’ha fet un atermenament nou, s’han validat totes les fites existents. En aquest cas
coincideixen totes plenament amb les establertes al 1.919 i simplement s’ha hagut de
donar validesa a la definició del terme del municipi, a la delimitació dels terme entre la
Garriga i les Franqueses.
L’actualització d’aquesta acta és la que portem avui 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:
Votarem a favor.

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

Intervé la Sra. Carme Pérez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E:
Ens abstenim en coherència amb el que es va votar el seu moment al respecte del pla
general.
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Intervé la Sra. alcaldessa:
D’acord. De tota manera sàpiga que tots aquets passos que estem fent són per fer
després la revisió del planejament, són passos per millorar el que vostès en el seu dia no
varen votar favorablement.

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

El Ple de l’Ajuntament per 15 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1
PSC –CP) i 1 abstenció (ICV-EUiA-E), dels 16 membres assistents essent 17 els de dret i de fet
de la corporació, aprova la proposta d’acord.

7. Verificació de la Modificació Puntual del Pla General Municipal d’Ordenació de l’àmbit
Unitat d’Actuació núm. 33 “Plaça de la Pau/Satèl·lits”

ÀREA FUNCIONAL: Territori i Sostenibilitat

ANTECEDENTS :

Vist que per acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 25 de febrer de 2015 es va
aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general Municipal d’ordenació de
l’àmbit de la Unitat d’Actuació 33 “Plaça de la Pau-Satèl·lits presentada pel propietari únic i
promotor “Cases JP 2010, SL”.

Atès que l’acord de la CTUB de 10 de juny de 2015 va suspendre la resolució definitiva de la
MPPGO fins que s’aportés un duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació
provisional de l’expedient, “que incorpori una nova proposta om es replantegi la delimitació de
l’àmbit i la seva ordenació, d’acord amb els criteris exposats a l’apartat de valoració i s’esmenin
les qüestions que també s’hi assenyalen relatives a la normativa i la viabilitat econòmica de
l’actuació”

Vist que per escrit amb registre d’entrada número 3474, de 17 de juny de 2016 es presenta el
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Text refós de la MPPGO U.A. 33, per donar compliment als requeriments efectuats en l’acord
de la CTUB de 10 de juny de 2015.

Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals de data 22 de juny de 2016 determina que,
analitzat el document presentat, dóna compliment a les prescripcions contingudes en l’acord de
la CTUB.
Vist l’informe jurídic de data 22 de juny de 2016.

FONAMENTS JURÍDICS :

Atès allò que disposen els articles 85 i següents del TRLUC en relació amb la tramitació de les
figures de planejament urbanístic .

Atès que l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, atribueix la competència per a l’aprovació del planejament general al Ple de
l’Ajuntament, i per tant també de les seves modificacions, així com per a la verificació d’un text
refós.

Ates que l’article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, estableix que l’aprovació dels instruments de
planejament general, haurà de comptar amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació Local .

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

ACORD :

Primer.- Verificar els text refós de la Modificació Puntual del Pla General Municipal
d’Ordenació de l’àmbit Unitat d’Actuació núm.33 “Plaça de la Pau-Satèl·lits presentada pel
propietari únic i promotor “Cases JP 2010, SL.

Segon.- Remetre el Text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, als efectes
oportuns.

INTERVENCIONS
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Intervé la Sra. Neus Marrodán, portaveu del grup municipal d’Acord+ERC-AM:
Bona tarda. Com vostès recordaran, molt a les acaballes de l’anterior legislatura es va
tramitar una modificació de planejament a la zona de la Plaça de la Pau, al voltant de
carrer

Satèl·lits. En aquells moment s’havia fet l’aprovació inicial, l’aprovació

provisional i com tots aquests casos un cop feta l’aprovació provisional pel ple
municipal es trasllada a la Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) perquè en faci
l’aprovació definitiva. En aquest cas des de la CTU de Barcelona ens van traslladar una
sèrie de mancances, d’esmenes al projecte, que implicaven un text refós. És a dir que
presentant la correcció d’aquestes esmenes es torna a traslladar a Barcelona i a partir
d’aquí aquest text refós s’aprovarà definitivament si ho consideren oportú.
El text refós l’hem rebut després d’estar treballant-lo des de principis d’any a principis
d’aquest més de juny. S’han emès els informes tècnics pertinents i es verifica que totes
aquelles referències, aquells conceptes, que es demanaven des de la CTU,
s’acompleixen.
Els faig un resum molt breu, perquè entre d’altres coses la CTU demanava que
s’incorporés una revisió de l’ordenació de l’àmbit, que es complementés la normativa
urbanística i que es detallés amb més claredat la viabilitat econòmica de tota l’actuació,
en el ben entès d’adequar els preus especialment d’habitatge protegit. Dit això amb el
projecte que hi ha ara mateix sobre la taula s’evidencia que es millora, es recupera, més
sòl públic. La Comissió Territorial d’Urbanisme demanava que es pogués garantir al
màxim l’interès públic d’aquesta modificació amb un guany del sòl públic que revertís
al municipi. Això es fa amb la prolongació del carrer Galceran de Rosanes que
inicialment i des de les primeres aprovacions d’aquesta unitat que provenen ja de l’any
2009, aquesta prolongació era qualificada com un vial privat i en canvi ara queda
qualificat com un sistema viari de titularitat pública.
A més a més es guanyen encara més metres de zona verda perquè es qualifiquen gairebé
2.450 m² com a zona verda que són 734 m² més dels que hi havia hagut a l’aprovació
inicial i provisional.
Igualment es detalla encara més, (per buscar aquesta justificació de l’interès públic), el
“pla d’etapes” que és el calendari en què això s’executarà.
Podem evidenciar que s’obtindrà la urbanització d’aquesta zona verda en una primera
fase, permetent d’aqueta manera que se’n pugui gaudir.
A partir d’aquí es corregeix la normativa tal i com comentàvem, es recalcula

la

viabilitat econòmica tal i com es demanava i per tant es pot considerar que el document
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que s’adjunta és conforme i adequat per poder-lo validar avui al plenari i traslladar-lo
novament a la CTU perquè en facin l’aprovació definitiva.
Això és el que els traslladem. Gràcies.

Intervé el Sr. Roger Prims, en representació del grup municipal de la C.U.P.:
Nosaltres ens abstindrem. No és una desautorització de tota la tasca acreditada per la
corporació municipal. Sabem la tasca que s’ha fet, que s’ha adequat a les exigències que
venien de la Generalitat, però això és una abstenció tranquil·la (ja se que gaudiran
d’aquests qualificatius creatius dels que fem gala a la nostra formació política) i està
bàsicament orientada en el sentit que abans esmentava la Sra. Pérez Farrerons de cara a
què potser hem de començar a pensar quin model de creixement volem o si n’hem de
tenir de creixement. De cara la l’obertura d’aquest meló, si es pot dir així i ara que és
l’estiu, començar a tenir presents aquestes coses.
Senzillament és una abstenció presa com un toc d’atenció a tot el que ha de venir, no
pas a la gestió feta, ni tan sols al projecte en concret que creiem que fins i tot és
favorable i ordena una zona que probablement ho requeria i sembla que d’una forma
bastant satisfactòria. 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:
Votarem a favor.

Intervé la Sra. Carme Pérez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E:
Nosaltres ens abstenim, essent coherent amb el que vam votar l’altra vegada.

El Ple de l’Ajuntament per 13 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 1 C’s, 1 PSC –CP) i 3
abstencions (2 C.U.P-PA i 1 ICV-EUiA-E), dels 16 membres assistents essent 17 els de dret i
de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.

8. Aprovació modificació Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de La
Garriga
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AREA FUNCIONAL: Hisenda

ANTECEDENTS

Vist que l’entrada en vigor de la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, la Llei 15/2014 de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma
administrativa, que modifica l’article 20 de la LGS, la Resolució de 9 de desembre de 2015 de
la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la que es regula el contingut i
periodicitat de la informació a subministrar a la nova Base de Dades nacional de Subvencions, i
la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat,
per la que es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes
en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, han motivat que a partir de l’u de gener de
2016, entri en funcionament la nova BDNS 2016, que implica un canvi en la forma de
comunicar la gestió de les subvencions per a les entitats locals.

Vist que l’Ajuntament de La Garriga, a la vista d’aquest marc legal considera necessari modificar
l’ordenança general de subvencions, establint les regles oportunes, amb la finalitat d’aconseguir
una major eficàcia i eficiència, i potenciant simultàniament el control i la transparència exigides.

Vist l’informe de Secretaria.
Vist l’informe d’Intervenció.

FONAMENTS DE DRET
La potestat reglamentària es reconeix expressament a les Corporacions Locals en l’article 4.1.a) de
la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local; en l’article 8.1.a) 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 els articles 60 i següents del ROAS.

Atès que l’article 49 de la LBRL regula el procediment d’aprovació de les Ordenances locals,
atorgant al Ple facultats per la seva aprovació inicial i establint un període d’informació pública i
audiència als interessats per un termini mínim de 30 dies per la presentació de reclamacions i
suggeriments, i en el mateix sentit es pronuncia l’article 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 el 63 del
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ROAS.

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent

ACORD:

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de Subvencions de l’Ajuntament de La
Garriga, segons el redactat que s’adjunta a aquest dictamen com a Annex.

Segon. Sotmetre l’esmentada modificació de l’Ordenança a informació pública per a la formulació
de reclamacions i al·legacions, per un termini de trenta dies hàbils, a través de la inserció de
l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació.

Tercer. Determinar que un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública, en cas de no
haver-hi cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança esdevindrà
definitiu.

Quart. Indicar que, d’acord amb el que s’estableix a la seva Disposició Derogatòria Única,
l’entrada en vigor de la modificació de l’Ordenança de subvencions de l’Ajuntament de La
Garriga, deixarà sense efecte totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al contingut
d’aquesta nova Ordenança.

INTERVENCIONS

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de via pública:
Bona nit a tots i totes. En aquest punt el que fem bàsicament, com diu el títol del
dictamen, és aprovar inicialment la modificació de l’ordenança general de l’ajuntament
de la Garriga en base a les directrius que ens marquen les noves bases de dades
nacionals de subvencions.
És un tràmit que hem de fer obligatòriament perquè ens ve de Madrid .
Tot i que s’està treballant des d’Intervenció bàsicament el que implicaran aquests petits
canvis que hi poden haver-hi són bàsicament canvis administratius . Canvis que potser
poden variar el termini de les justificacions o fins i tot el que és o no justificable.
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En aspectes tècnics com són els que vàrem treballar a les últimes dues reunions a la
valoració de les entitats esportives, això no afectarà en absolut. Només afectarà en
termes administratius i jurídics, si afecta. En tot cas serà probablement poc.
Ho deixo a la seva consideració. Gràcies.

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

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

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP:
Votarem a favor tot i que vull fer una consideració. Precisament el que els costa més a
les entitats són els temes administratius, amb la qual cosa quan aquests canvis els
tinguem clars jo “abogaria” perquè es fes algun tipus d’assessorament a totes les
entitats perquè aquests canvis s’incorporin dins la seva vida directa.

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

Intervé el Sr. Joan Esteban:
Quan des d’intervenció ens donin el resum del que han estat aquestes noves directrius
de les bases de dades de subvencions, us passarem primer a vosaltres el resum i
posteriorment s’informarà a les entitats d’aquests canvis administratius que hi hagi
hagut . Podem fer una reunió, sense cap mena de problema, amb tots els representats
dels grups polítics i després amb les entitats. Però potser primer per informar seria
millor als grups polítics i després a les entitats. En tot cas es farà de la manera que ho
decidim.

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 PSC –CP, i 1 ICV-EUiA-E), essent 17 els de dret i de fet de la corporació,
aprova la proposta d’acord.

(*) En aquest punt s’incorpora el Sr. Xavier Bernaldo
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9. Aprovació de la modificació del pla d’inversions i el seu finançament previst per
l’exercici econòmic del 2016

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda

ANTECEDENTS
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 16 de desembre de 2015 va aprovar el
pressupost general municipal consolidat corresponent a l’exercici econòmic 2016, juntament
amb la plantilla de personal.

En data 24 de desembre de 2015 fou publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
anunci d’informació pública relatiu a l’aprovació inicial del pressupost general 2016.

L’aprovació inicial del pressupost general es va considerar definitiva al no produir-se
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública i va entrar en vigor en l’exercici al
qual es refereix, al acomplir-se el que disposen l’article 112.3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i l’article 169 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

En data 25 de gener de 2016 fou publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona edicte
d’aprovació definitiva del pressupost general 2016

A l’expedient d’aprovació inicial d’aquest pressupost s’incorporava, entre d’altres, l’annex
d’inversions a realitzar durant aquest exercici econòmic, desglossat per àrees funcionals
gestores, nom de projectes així com el seu tipus de finançament, en compliment del previst al
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals.

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària duta el 24 de febrer de 2016 va aprovar la
modificació del pla d’inversions i el seu finançament previst per l’exercici econòmic del 2016.

En data 26 de febrer de 2016 fou publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona anunci
d’informació pública relatiu a l’aprovació inicial de la modificació del Ple d’inversions i el seu
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finançament previst per l’exercici del 2016.

L’aprovació inicial de la modificació del pla d’inversions i el seu finançament es va considerar
definitiu al no produir-se reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública i va
considerar-se definitiva al no produir-se reclamacions en contra durant el termini d’exposició
pública i va entrar en vigor en l’exercici al qual es refereix, d’acord amb el que preveu l’article
112.3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 169 del
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals.

En data 30 de març de 2016 fou publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona edicte
d’aprovació definitiva de la modificació de l’esmentat pla d’inversions.

FONAMENTS DE DRET

Atès que en la tramitació de la modificació del pla d’inversions aprovat s’han seguit els requisits
exigits per la legislació vigent.

Atesa que la tramitació i aprovació de la modificació del pla d’inversions s’ha fet de conformitat
amb els articles 162 a 171 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els
articles 11 i següents de la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.

De conformitat amb el que s’estableix als articles 168 i 169 del TRLRHL i a l’article 22.1.e) de
la llei 7/1985, reguladora de els bases del règim local, l’òrgan competent per a l’aprovació del
pressupost és el Ple de l’Ajuntament, amb la majoria prevista a l’article 47.1 de la llei 7/1985, de
bases del règim local.

La Junta de Portaveus, en la seva reunió del 22 de juny de 2016, va examinar i debatre
l'expedient de modificació del pla d’inversions previst pel 2016, proposant al Ple de la
Corporació l'adopció dels acords següents:

Primer. Aprovar inicialment la modificació del pla d’inversions i el seu finançament, previst
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per a l’exercici de 2016.Segon. Exposar la modificació del pla d’inversions i el seu finançament
al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
tauler d’anuncis i edictes de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual
els interessats podran presentar-hi reclamacions.

Tercer. Autoritzar la incoació dels oportuns expedients de modificació de crèdit per l'efectivitat
de la modificació del pla d’inversions i del seu finançament a efectes comptables.

Quart. L’aprovació inicial de la modificació del pla d’inversions i el seu finançament es
considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició
pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen
l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169
del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei
reguladora de els hisendes locals.

INTERVENCIONS
Intervé el Sr. Jordi Calatrava, regidor d’Hisenda:
Hola de nou!. Aquest punt és la modificació del pla d’inversions i el seu finançament,
previst per a l’exercici de 2016 que afecta els punts següents, sobretot el 10.1, 10.2 i
10.3. Començo amb aquest i després ja farem el 10.4, 10.5 i 11.
En aquest cas es contemplen dos aspectes, aquesta modificació que afecta els punts 10.1
i 10.2 i el finançament que afecta al punt 10.3.
Aquest punt ve a reflectir una línia de treball que porta des de fa temps l’equip de
govern i en concret de l’àrea d’hisenda , buscant sempre el control de la despesa,
l’optimització dels recursos, la capacitat de finançament i també, en aquest cas concret,
els aspectes de capacitat operativa del segon semestre de 2016.
Com coneixeu es va fer un pal d’inversions a final d’any que va tenir una modificació al
febrer i que ara també ha tingut una altra modificació.
Referent al finançament que es reflecteix al punt 10.3 un cop feta aquesta modificació
vam estudiar si disposàvem de més recursos per aconseguir menys càrrega financera
minoritzat possibles préstecs per finançar part dels projectes del pla d’inversions que es
va aprovar en el seu moment.
Des de l’àrea d’hisenda es van analitzar projectes incorporats d’exercicis anteriors,
moment en què detectem un excés de finançament en aquests i que ara ens serveix per
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finançar part dels projectes

del pla d’inversions i minoritzem aquest aspecte de

finançament.
A partir d’aquí entrem a detallar dins del punt 10 ( que és el d’aprovació d’expedients
de modificació de crèdit), el 10.1 que en aquest cas són baixes de crèdits definitives,
algunes, no en la seva totalitat, ja que hi ha obligacions reconegudes que s’han d’atendre
i com hem d’equilibrar, també, el pressupost fem baixes dels ingressos que estan
pressupostats amb el seu finançament determinat com podeu veure en el document.
El punt 10.2 són baixes de crèdits transitòries , baixes de projectes que estaven finançats
amb préstecs d’aquest inicial pla d’inversions i també disminuïm la despesa i l’ingrés
per equilibrar el pressupost.
El 10.3 són les altes de les baixes de crèdit del 10.2 que li assignem una font de
finançament que no és un préstec, sinó que és un romanent de tresoreria afectat i és el
que he comentat en el punt 9.
Tot això és el que es refereix als punts 9, 10.1, 10.2 i 10.3.
El punt 10.4 ( si us perdeu m’ho dieu ) és l’aprovació de l’expedient de modificació de
crèdit 2016.23 que són modalitats de crèdits extraordinaris . És un expedient de crèdit
en què està ficada la paga extraordinària dels treballadors del 2012, un pagament que
s’ha de fer al Consorci de residus del Vallès Oriental. Aquests dos aspectes, tant la paga
extra com el consorci, es financen amb romanent de tresoreria de despeses generals . Un
altre aspecte dins d’aquest expedient seria l’obra que s’està fent al clavegueram de la
carretera de l’Ametlla que es fa amb capítol VII. Hem executat l’aval d’un constructor,
és a dir no ens costa diners, ho podem finançar amb aquest aval.
En el casal de joves s’ha d’instal·lar una porta per qüestions de seguretat que està
finançat amb capítol II.
El 10. 5 és un altre expedient de modificació que fa referència a actuacions molt
necessàries de les diferents regidories i que es finança amb romanent de despeses
generals, tot i que al dictamen diu que es finança amb romanent de tresoreria afectat .
Això no seria correcte, ha de dir amb romanent de tresoreria per a despeses generals.
Ho he fet de manera conjunta el punt 9 i 10 perquè va tot lligat.

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA:
Resolem tots els punts de cop?

Intervé la Sra. alcaldessa:
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El Sr. Calatrava ha fet la presentació dels punts de manera conjunta i si els sembla fem
el debat de tot i després votem per separat els dos punts.

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA:
Nosaltres votarem en contra d’aquesta modificació del pla d’inversions perquè com ja
ha dit el regidor i s’informa a l’expedient al ple de febrer ja es va aprovar una altra
modificació i no entenem perquè en 4 mesos s’ha de tornar a canviar i a part tampoc
se’ns ha preguntat, ni se’ns ha fet partícips a l’oposició d’aquests canvis.
Tampoc estem d’acord en què es faci una modificació de crèdit a la baixa i que afecti a
totalment a la partida compromesa pressupostàriament a Can Luna.
També creiem que aquesta modificació planteja una idea com d’empresa privada, no
d’administració pública, el fet que part del romanent es dedica a un sanejament quan no
tenim càrrega financera.
Sobretot la gran queixa és això de Can Luna, tot i així, evidentment, la part de la paga
extra que es deu a la plantilla estem totalment d’acord, però no amb la totalitat de les
modificacions i per això votem en contra.
Per acabar volíem recordar la necessitat que tenim, el nostre grup si més no, de saber la
data de la Comissió especial de comptes. Ens agradaria saber-la amb temps, perquè són
temes que necessitem avaluar amb temps com a candidatura .

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Hi ha moltes inversions i per aquest motiu, creiem que hi ha inversions importants, i no
podem votar en contra , per tant ens abstindrem i el motiu d’abstenir-nos és perquè ens
sembla inadmissible que no es dediqui cap euro a Can Luna aquest any. Des de final de
2013 recordo que aquesta instal·lació és propietat municipal i vostès ja estaven llavors
al govern . És increïble que ara, al mes de juliol, se’ns digui que aquest any no es
dedicarà cap euro a Can Luna i es farà l’any vinent. Entenc que perden tota credibilitat.
Jo tinc interès a creure’ls, però és que perden tota la credibilitat . Hi havia uns diners
compromesos aquest any per iniciar Can Luna, si haguessin començat aquesta procés
participatiu , que crec s’ha començat perquè l’oposició en bloc hem dit que això s’havia
de fer com un procés participatiu. Si ho haguessin començat a principi de curs, això avui
o després de l’estiu ja estaríem invertim i començaríem a arranjar Can Luna.
Amb això de Can Luna vostès porten un ritme d’actuació desesperant, no lent, “més lent
que el caballo del malo” que s’acostuma a dir col·loquialment .
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Jo començo a tremolar perquè diuen que ara ho han de portar a la Diputació i aquesta ha
de donar un altre dictamen...jo és que ja quan veig la Diputació pel mig tremolo!.
Perquè això segurament s’enquistarà i no sabem quan començaran vostès a invertir a
Can Luna . Per tant ens abstindrem, perquè penso que el tema de Can Luna s’està fent
una bola de neu i no sé si serà en aquesta legislatura o ja serà a la següent, però tan de
bo sigui en aquesta.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP:
El cor em demana, com han dit els meus companys, votar en contra d’aquestes
propostes. El cap em diu que voti a favor , però a la vegada vull expressar que des del
PSC hem decidit que és l’última oportunitat que li donem a l’equip de govern. Us hem
donat moltes. Hem votat a favor dels vostres pressupostos, hem consensuat algunes
propostes i veiem que “del dicho al hecho va un trecho” .
Estem esperant que ens doneu explicacions sobre algunes de les qüestions que us vam
demanar a l’hora d’aprovar els pressupostos. Ni ens heu cridat!. Portem mig any
d’aquest 2016 i ni ens heu convocat!. Unes qüestions que us vam demanar abans de
l’aprovació dels pressupostos, sobre les que volíem explicacions i vam acordar que
trimestralment es donarien aquestes explicacions. Portem dos trimestres i no ens heu
donat cap tipus d’explicacions. Voleu que confiem en vosaltres ?. Vosaltres ho voleu de
veritat, ho demaneu?. Ha arribat el moment, és l’última oportunitat que us donem.
L’última !.
Una de les qüestions que us he demanat més en aquest plenari és el tema de “Catalunya
Emprèn” i ara veig que es dota amb 7.000 € i no sé si al final el “Catalunya Emprèn “ es
fa mancomunat amb altres ajuntaments o es fa des de la Fundació Universitària Martí
l’Humà. No ens heu donat aquesta explicació tot i que ho hem demanat i vosaltres
mateixos heu dit “tens raó, hem de parlar ...” “... hem de parlar de les actuacions que
fem conjuntament amb la FUMH i les que es trepitgen ” i no ens heu donat aquestes
explicacions, cap ni una. I demaneu la nostra confiança?. El nostre vot favorable al
punt? . Enteneu, no?, que estem una mica farts de tot aquest bolo. Però per
responsabilitat, us ho diem de veritat, perquè hi ha la les pagues extres dels funcionaris,
no votarem en contra, votarem a favor d’aquest punt . Això si del 10.5 vull explicacions
sobre el tema del “Catalunya Emprèn” perquè sinó ens abstindrem en aquest punt. Però
ja us diem que és l’última oportunitat que us donem a aquest equip de govern. L’última
oportunitat!. No us donarem més oportunitats. No ens asseurem més a negociar
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pressupostos amb vosaltres, si no compliu amb els vostres acords.
Entenem que durant els últims anys en que hem votat a favor dels vostres pressupostos
us heu rigut a la nostra cara. Si, si... perquè no ens heu convocat . Heu de reconèixer que
en alguns temes teníem raó. Us vam dir “aquesta és condició sine qua non, que canviï
el tarannà per continuar asseient-nos amb vosaltres” i ens vau dir “ si, si, teniu raó a
partir d’ara ho farem” i portem 6 mesos d’aquest 2016 i no s’ha fet.
Jo aquesta vegada us ho dic amb el cap i amb el cor votarem a favor per coherència amb
el que vam votar quan els pressupostos però serà l’última vegada que nosaltres
apliquem la coherència si l’equip de govern no l’aplica.

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat:
Jo votaré en contra del punt 9 per coherència amb el nostre vot als pressupostos, com a
vegades diuen els companys d’Iniciativa i al punt 10 ens abstindrem perquè entenem
que és només una modificació de crèdit. Gràcies.

Intervé la Sra. Carme Pérez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E:
Nosaltres, amb coherència amb el que vam votar respecte als pressupostos ens abstenim
i estem d’acord amb les puntualitzacions fetes del tema de Can Luna.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Breument per contestar. A Can Luna si destinarem diners aquest any, perquè hi ha una
partida de 80.000€ per reparar la teulada que s’executarà aquest any . No només això
sinó que hem destinat uns 7.000€ aproximadament, ara no recordo la xifra exacta, per
fer el procés participatiu.
Des de l’equip de govern, com vostès saben, quan vàrem presentar el pressupost
municipal vàrem dir que demanaríem un préstec d’aproximadament mig milió d’euros
per destinar a la sala polivalent de Can Luna , però vostès ens varen demanar que ho
aturéssim perquè volien que féssim un procés participatiu i després definir exactament
quins havien de ser els usos, com havia de ser aquesta sala i de quina manera s’havia de
començar a treballar la sala polivalent o el conjunt de Can Luna. Per tant anant per
passos i tenint en compte les dates en que estem no cal aquest any demanar un préstec
per actuar a Can Luna .
Repeteixo, ara hem fet el procés participatiu, aquest diumenge es presentaran els
resultats i es farà durant la fira d’entitats. Aprofito per dir-ho a micròfon obert i així tots
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els oients de la radio , si volen, poden venir, son convidats i benvinguts : el diumenge a
2/4 de 4 de la tarda al bar del teatre El Patronat està convidat tothom qui vulgui a venir a
escoltar què ha dit la ciutadania sobre què i com ha de ser Can Luna per començar a
posar fill a l’agulla.
Un cop fet això, Sr. Guillén, deu ser l’únic regidor de tot Catalunya a qui fa por la
Diputació, perquè tothom demana, tots els ajuntaments catalans demanen ajuts a les
corresponents Diputació i penso que la frase “sort de la Diputació:.” s’ha dit moltes
vegades i en molts plenaris en aquests moments en què malauradament la Generalitat de
Catalunya pateix l’ofec fiscal i econòmic que pateix i t no pot estar al costat dels
ajuntaments catalans. Per tant no digui que quan sent la Diputació tremola perquè per
exemple 150.000€ de la Diputació de Barcelona vindran a treballar el projecte de Can
Luna i jo crec que benvinguts seran.
Dit això, un cop fet aquest procés participatiu, per la nostra part tècnicament cal
dissenyar i redistribuït, en l’espai físic, que serà Can Luna. I ho han de fer , amb preses,
tècnics experts en aquests tipus d’equipaments . Han de definir la ubicació de cada un
dels espais que la ciutadania ha considerat que ha de ser Can Luna, així com de la sala
polivalent. Un cop fet això i com vàrem acordar i dir que és compromís d’aquest equip
de govern començar Can Luna per la sala polivalent, caldrà treballar el projecte a detall
de la sala, (aquest que la ciutadania ha acabat de decidir què ha de ser) per poder-lo
portar després a fer la redacció dels plecs, posar a concurs i adjudicar les obres .
Tots aquests procediments, malauradament, a l’administració pública són lents i tenint
en compte que ja estem com qui diu al mes de juliol no hi haurà temps material per
començar les obres, però si perquè la resta d’any, un cop fet aquest procés participatiu
es pugui treballar el projecte, la redacció de plecs... i això ho farem i aquest és el
compromís que tenim adquirit. Clar que ho farem! I ho farem aquest any i tant aviat
com sigui possible per poder adjudicar i poder començar les obres el més aviat possible,
si és al mes de gener, millor que al mes de febrer del 2017. Aquest és el compromís i
per això avui en aquest punt de la modificació de les inversions no demanem el préstec
aquest any perquè aquesta any no serà possible destinar aquests diners a la fase
constructiva de la sala polivalent de Can Luna.

Però això no vol dir que no ho anem a fer i que no ens haguem posat fil a l’agulla, clar
que hem posat fill a l’agulla!. Però no podem dissenyar una sala si estem fent un procés
participatiu, perquè llavors ens el creiem o no, el procés participatiu?. Comencem les
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obres ja passant del procés participatiu o ens el creiem i per tant anem a treballar la sala
d’acord amb el que ha decidit la ciutadania de la Garriga?. Jo crec que ho hem de fer
així, que aquest és el compromís. Volem que sigui una consulta vinculant o no ?. Si.
Volem que sigui vinculant amb el que ha decidit la ciutadania en aquest procés
participatiu i per això anem per passos. Aquest és el motiu de perquè aquest a any no es
duu a terme la fase constructiva de la sala polivalent. Però el compromís hi és i és ferm,
del tot. Ara, no demanarem un préstec i començarem a pagar si no ho podem fer, perquè
seria absurd. Seria generar unes despeses innecessàries en aquest moment a
l’ajuntament de la Garriga. Per això entre altres coses hi ha aquesta modificació de
l’annex d’inversions.
Al Sr. Valiente dir-li que té raó, el que passa és que jo li agrairia que per exemple no
digui que “ ens riem a la cara” perquè nosaltres el respectem i no ens riurem mai a la
cara de vostè, ni a l’esquena!. Som companys i el respectem i una cosa és que aquest
any hem tingut ( i permeti’m que ho digui així) , follón amb aquest annex d’inversions.
Un follón sobrevingut i que ens ha retardat moltes coses que havíem de fer .
I és cert que al mes de febrer vam haver de portar una modificació i ara hem de portarne una altra. És cert. Ho estem patint com a equip de govern perquè això ens ha
paralitzat moltes coses que volíem haver dut a terme ja. Ho hem patit, de veritat Sr.
Valiente i estic d’acord en què no l’hem convocat com havia estat el nostre compromís.
L’altre dia la junta de portaveus els vaig dir que ho intentaríem millorar però ens hem
trobat batallant amb aquest tema, baixes de persones que treballen a l’àrea d’hisenda,
etc., que ens han fet trontollar una mica tot aquest tema.
Ara bé, riure’ns a la cara mai, el respecte i el companyerisme per davant de tot . Això li
dic jo com a persona, però crec que parlo en nom de tot l’equip de govern dient que mai,
mai hi ha cap voluntat de riure’ns ni a la cara, ni a l’esquena, de ningú, perquè tota la
feina que fan tots els regidors i regidores d’aquest plenari, estiguin a la posició que
estiguin, és molt respectable, molt admirable i jo les poso molt en valor, perquè
persones, com per exemple el seu grup, estan fent aquesta feina a més a més de la feina
que fan cada dia i que és de la que viuen. Per davant de tot el respecte i li dic de veritat,
així ho considero.
Si vostè creu que no hem complert jo li dono en aquest sentit la raó i li demano
disculpes. Dir-li que intentarem millorar i que aquest segon semestre volem que això no
s’esdevingui així i ara que tenim tots aquests annexes d’inversions, totes aquestes
necessitats de les regidories més, diguem endreçades, ens permetrà un diàleg més fàcil
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entre tots i un consens. Però sobretot respecte per la feina que es fa, perquè nosaltres
l’entenem i la valorem.
A la resta, als que s’abstenen, agrair-los la seva abstenció i no el vot en contra.
Hi havia el tema del “ Catalunya Emprèn” , donaré la paraula al Sr. Marco perquè a mi
em fa l’efecte que ja ho hem explicat, tampoc se si l’estava entenent bé quan m’ho deia
o no.

Intervé el Sr. lluís Marco, regidor de comerç:
Jo estic convençut que a l’últim ple en què va sortir aquest tema li vam dedicar mig
minut i estic segur que després fora del ple li vaig dedicar mig minut més. Efectivament
el Catalunya Emprèn tenia més necessitat de finançament i no hem treballat en aquest
cas amb la Fundació Martí l’Humà perquè estaven

mancomunats amb altres

ajuntaments, amb Canovelles i amb les Franqueses .

Intervé la Sra. alcaldessa:
Sr. Valiente quin són els seus dubtes amb el Catalunya Emprèn?.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP:
Bàsicament que estem pagant uns serveis mancomunats amb altres ajuntaments quan
aquí hi ha una fundació universitària, que des de l’ajuntament s’ha apostat per ella i està
duent a terme aquest projecte. Podem plantejar-nos des de l’ajuntament si és necessari
seguir amb un servei mancomunat que està duent una fundació universitària aquí a la
Garriga i en comptes de destinar 7.000 € a una mancomunitat destinar-los a una
fundació universitari que ho està fent ja.

Intervé la Sra. alcaldessa:
D’acord, entenc la seva reflexió i ho podem posar sobre la taula i parlar del Catalunya
Emprèn, ara bé si no recordo malament com ja amb anterioritat s’havia fet i hi ha
aquesta subvenció que es dóna a la FUMH però que també es donava, sinó recordo
malament, a través de l’ajuntament de les Franqueses amb el que estàvem aquest grup
d’ajuntaments s’ha continuat fent.
En tot cas entenc el seu posicionament i la seva reflexió de perquè no sumen esforços i
ho ajuntem tot. Ho podem liderar, per exemple des de la FUMH amb aquest conjunt
d’ajuntaments. És una reflexió que entenem i que posem sobre la taula. Tinguem aquest
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debat , però penso que l’hem de tenir amb tots els ajuntaments i amb la fundació,
treballem-ho. Aquest any ja està la subvenció atorgada i per tant el programa ja es duu
a terme però de cara al 2017 ens podríem plantejar un nou escenari en el projecte del
Catalunya Emprèn.

Intervé el Sr. lluís Marco, regidor de comerç:
De tota manera si que m’agradaria parlar-ne asseguts, no en un ple despatxar-ho en dos
minuts, sinó que el dia que li vagi bé al Sr. Valiente ens asseiem i li explico, fins i tot
amb els tècnics al davant perquè és un tema bastant més llarg que el que discutiríem ara.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Per puntualitzar un parell de coses dir que els comodins aquests de la Generalitat, i de
que l’administració és lenta... home! L’administració és lenta però si ens continuem
basant en què l’administració és lenta és com dir que si la gent no ho hagués solucionat
encara continuaríem rentant la roba al riu , hem d’evolucionar, hem de ser més ràpids.
Dit això els pressupostos s’aproven i es debaten entre novembre i desembre i el procés
participatiu s’ha engegat gairebé a finals de la primavera. Què hem fet durant l’hivern?.
Segona reflexió, jo haig de ser coherent amb la posició del meu partit polític sobre les
Diputacions. Nosaltres estem per abolir aquestes Diputacions bàsicament perquè part
del seu pressupost és per pagar nòmines.
I després, per què tremolo?. Home! . Li explico el pla d’usos?. Li explico que va ser?.
Què va trigar?. Qui va participar?. I la conclusió del pla d’usos, cent i pico fulles per dir
que la Garriga té un teatre amb 400 places, té no sé quants habitants i després fer una
mena de word o d’excel o de power point amb unes rodonetes a veure que posàvem en
cada lloc. Home, clar que tremolo!. No pels diners que donen, que està bé, sinó perquè
fa que tot vagi encara més lent.

Intervé la Sra. alcaldessa:
En tot cas és el seu punt de vista. Jo li puc dir que no és així i des de l’ajuntament de la
Garriga hi seguirem apostant, hi seguirem demanant el recolzament tècnic i econòmic,
òbviament cada vegada que sigui necessari.
A partir d’aquí dir-li que un procés participatiu no es fa de la nit al dia, per tant s’ha
hagut de treballar prèviament . Li he dit abans que hem tingut un pressupost que fins
que no s’ha desencallat (recordin que no vàrem poder aprovar el tancament del
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pressupost, aquest any no es va fer al mes de març) ens ha endarrerit el tema de
finançament .
I que l’administració és lenta no vol dir que la Garriga sigui més lenta i que això es
pugui millorar, vol dir que la redacció d’un projecte i d’una cosa suficientment
complexa com és una sala polivalent que volem fer una cosa amb cara i ulls, que estigui
ben equipada tècnicament, requereix d’un temps perquè es pugui redactar bé el projecte
de com ha de ser aquesta sala. Posteriorment s’ha de fer el projecte al detall i això no
s’apreta el botó d’un ordinador i es fa !. Ni està fet. Vull dir que estem fent una cosa a
mida per tant hem de fer el que volem aquí, hem de poder quantificar bé, s’han de
redactar uns plecs i uns plecs no es redacten en dos dies malauradament.
Hi ha un temps de publicació, uns temps estimats de publicació en els butlletins oficials
de la província o en el diari oficial de la Generalitat de Catalunya, etc., etc., i uns
terminis que són els que són i que els marca la llei. Quin és el termini de publicació?,
quin és termini de presentació de les candidatures?. Quin és el termini per resoldre?.
Quin és el termini per anar obrint els sobres, per adjudicar?. Quin és el termini un cop
adjudicat perquè l’empresa que ha guanyat pugui presentar tota la documentació abans
de que li puguis adjudicar aquella concessió?. Tots aquest són uns tràmits que porten
temps. Això és el que és lent a diferencia d’una empresa privada que quan decideix
canviar una màquina va la compra i la instal·la. És diferent. Funciona diferent. Els que
venim del sector privat, que hi hem treballat molts anys, ho patim això. Perquè nosaltres
estàvem acostumats a una altra cosa.
Jo a l’empresa on treballava quan havíem de fer un laboratori nou, anàvem i el fèiem i
s’acabava, però aquí és molt lent. Tots els tràmits són diferents, hi ha un altre tipus de
resolucions, és el que és, l’administració pública és així. Ara, també té unes garanties
que jo crec impecable en aquest senti i parlo de l’ajuntament de la Garriga i crec que
això també ens dóna una tranquil·litat i unes garanties als que políticament prenem les
decisions que també cal posar-ho en valor. De vegades no és només dir-ho de manera
despectiva, sinó mirar la part positiva de què les coses si estan ben fetes, encara que ens
estiguem una setmana o un mes ens donen una seguretat i una garantia jurídica a tots els
polítics que prenem decisions que crec també és important de tenir en compte.
En tot cas entenc la seva reflexió, perquè la compartim, tots voldríem que quan decidim
una cosa fer-la ja!. Però tot té els seus tràmits i és així.

El Ple de l’Ajuntament per

12 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 1 PSC–CP), 2

p.o. 29/06/2016

70

abstencions (1 C’s, i 1 ICV-EUiA-E) i 3 vots en contra (2 C.U.P-PA, i SI-Solidaritat), dels 17
membres assistents, essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.

10. Aprovació expedients de modificació de crèdits, modalitat baixes de crèdits, crèdits
extraordinaris i suplements de crèdits.

10.1 Aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 2016.19, modalitat baixes de crèdit i
reducció previsió d’ingressos

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda

ANTECEDENTS
Primer. Pel decret de l’Alcaldia-Presidència de data 16 de juny de 2016 s’inicia l’expedient per
a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant baixes per anul·lació del pressupost vigent
així com una reducció de previsions d’unes determinats conceptes d’ingrés per modificat el pla
d’inversions i el seu finançament.

Segon. La Regidoria d’Hisenda, en data 16 de juny de 2016, ha proposat les aplicacions
pressupostàries de despesa i el conceptes d’ingrés que s’han de modificar.

Tercer. Secretaria i Intervenció han emès els seus informes.

FONAMENTS DE DRET

Primer. L'article 175 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 regula les baixes per anul·lació de crèdits,
juntament amb els articles 49, 50 i 51 del RD 500/90, de 20 d’abril.

D’acord amb això, la modificació de crèdit per baixes per anul·lació permet, mitjançant la
reducció total o parcial del crèdit assignat a una partida del pressupost, finançar romanents de
tresoreria negatius; finançar crèdits extraordinaris i suplements de crèdit o executar altres acords
del Ple de l’Entitat Local.
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Segon. L’article 50 del RD 500/90 estableix que pot donar-se de baixa per anul·lació qualsevol
crèdit del pressupost de despeses, fins la quantia corresponent al saldo del crèdit, sempre que la
dotació es pugui reduir o anul·lar sense pertorbar el respectiu servei.

La Junta de Portaveus, en la seva reunió del 22 de juny de 2016, va examinar i debatre
l’expedient de baixes de crèdits i reducció de previsió de conceptes d’ingrés, proposat al Ple de
la Corporació l’adopció dels acords següents:

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 2016.19, mitjançant baixes per
anul·lació, per un import de 825.529,95 euros, per a executar l’acord que ha adoptat el Ple en
sessió ordinària del dia 29 de juny, d’aprovació de la modificació del pla d’inversions
corresponent a l’exercici econòmic d’enguany, d’acord amb el següent detall:

Aplicacions pressupostàries de despesa
Aplicació

1

Reducció (total o
parcial)

Crèdit resultant

500.000,00

288.802,05

211.197,95

82.404,00

54.059,70

28.344,30

661.430,50

359.570,25

301.860,25

1.243.834,50

702.432,00

541.402,50

Crèdit assignat

2016.100.33700.63200. PDFA 2016/2/100/3
Can Luna.Inversió.Reposició.
2016.401.33600.61900 PDFA 2015/2/403/8
URB.Església la Doma.Rehabilitació coberta
2016.403.16500.63900 PDFA 2015/2/403/1
ATS.VPU.GENCAT.PUOSC.Enllumenat
pública.Modernització
Totals:

Total disminució en el pressupost de despeses:
702.432,00

Conceptes d’ingressos
Concepte

Previsió inicial

2016.301.91318 Entitat financera
PCL.Diputació de Barcelona
2016.401.76103 DIBA.Església la
Doma.Coberta.Rehabilitació
2016.403.75080 GENCAT.PUOSC.Enllumenat
Públic.Modernització
Totals:

1

1.000.000,00

Reducció (total
o parcial)
411.900,00

Previsió
definitiva
588.100,00

82.404,00

40.532,00

41.872,00

250.000,00

250.000,00

0,00

1.332.404,00

702.432,00

629.972,00

Límit màxim de la reducció del crèdit.
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Total disminució en el pressupost d’ingressos:
702.432,00

Segon. Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Tercer. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i anul·larà / reduirà el crèdit
de les aplicacions del pressupost de despeses que s’han indicat així com la reducció dels
conceptes d’ingrés assenyalats.

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

10.2 Aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 2016.21, modalitat baixes de crèdits i
reducció previsió d’ingressos

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda

ANTECEDENTS
Primer. Pel decret de l’Alcaldia-Presidència de data 16 de juny de 2016 s’inicia l’expedient per
a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant baixes per anul·lació del pressupost vigent
així com una reducció de previsions d’unes determinats conceptes d’ingrés per modificat el pla
d’inversions i el seu finançament.

Segon. La Regidoria d’Hisenda, en data 16 de juny de 2016, ha proposat les aplicacions
pressupostàries de despesa i el conceptes d’ingrés que s’han de modificar.

Tercer. Secretaria i Intervenció han emès els seus informes.

FONAMENTS DE DRET

Primer. L'article 175 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 regula les baixes per anul·lació de crèdits,
juntament amb els articles 49, 50 i 51 del RD 500/90, de 20 d’abril.
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D’acord amb això, la modificació de crèdit per baixes per anul·lació permet, mitjançant la
reducció total o parcial del crèdit assignat a una partida del pressupost, finançar romanents de
tresoreria negatius; finançar crèdits extraordinaris i suplements de crèdit o executar altres acords
del Ple de l’Entitat Local.

Segon. L’article 50 del RD 500/90 estableix que pot donar-se de baixa per anul·lació qualsevol
crèdit del pressupost de despeses, fins la quantia corresponent al saldo del crèdit, sempre que la
dotació es pugui reduir o anul·lar sense pertorbar el respectiu servei.

La Junta de Portaveus, en la seva reunió del 22 de juny de 2016, va examinar i debatre
l’expedient de baixes de crèdits i reducció de previsió de conceptes d’ingrés, proposat al Ple de
la Corporació l’adopció dels acords següents:

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 2016.21, mitjançant baixes per
anul·lació, per un import de 415.500,00 euros, per a executar l’acord que adoptat pel Ple en
sessió ordinària del dia 29 de juny, d’aprovació de la modificació del pla d’inversions
corresponent a l’exercici econòmic d’enguany, d’acord amb el següent detall

Baixes per anul·lació dels crèdits de les aplicacions pressupostàries de despeses
Projecte despesa

Aplicació pressupostària

Descripció

2016.2.101.2

2016.101.13500.62900

Material d'emergència. Adquisició

5.000,00

2016.2.201.2

2016.201.32000.62300

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

7.000,00

2016.2.205.3

2016.205.34000.62500

Material esportiu

2016.2.303.8

2016.303.92600.64101

Programari. Adquisició

2016.2.207.1

2016.207.23100.62300

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

2016.2.208.1

2016.208.15220.63900

Gent Gran. Programa arranjaments habitatges

2016.2.303.6

2016.303.92600.63600

Ordinadors i altre maquinari.Adquisició

2016.2.203.2

2016.203.33210.63500

Reposició mobiliari

5.172.00

2016.2.205.4

2016.205.34200.63200

Millores pista número 1

5.000,00

2016.2.302.1

2016.302.92000.63500

Mobiliari. Reposició

10.000,00

2016.2.303.1

2016.303.92600.63300

ENS (EMAD-EME-EMM).Millores

15.000,00

2016.2.202.1

2016.202.31100.62500

Desfibriladors

6.000,00

2016.2.203.3

2016.203.33300.62500

Mobiliari

3.300,00

2016.2.102.3

2016.102.13200.62900

Altres adquisicions associades al servei

2016.2.206.1

2016.206.33700.63200

Can Mora

2016.2.207.2

2016.207.23100.63500

Mobiliari. Reposició
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2016.2.303.2

2016.303.92600.64100

Office. Actualització

2016.100.15100.60900

Can Terrers. Expropiació Finca 1096
RP2.Granollers

2016.2.203.1

2016.203.33210.62500

Adquisició mobiliari nou

2016.2.203.4

2016.203.33300.62600

Equips processos informació

1.600,00

2016.2.205.2

2016.205.34000.62300

Instal·lacions maquinària. Reposició

2.100,00

2016.2.303.3

2016.303.92600.63700

Dependències municipals. Interconnexió. Millora

2016.2.402.1

2016.402.17100.61900

Millora entorn Parc can Terrers

2016.2.402.2

2016.402.17200.61900

Restauració talús riu Congost (alçada Pinetons)

2016.2.203.5

2016.203.33300.63300

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

7.600,00

2016.2.204.2

2016.204.33600.63700

Refugi antiaeri. Estació. Museografia. Adequació

4.000,00

2016.2.100.4

Total augment pressupost despeses

15.000,00
150.000,00
3.223,00

10.000,00
1,00
15.000,00

415.500,00

Disminució de les previsions dels conceptes d’ingrés:
Projecte

Concepte ingrés

Descripció

2016.2.100.4

2016.301.91318

Concertació operació de préstec a llarg termini

150.000,00

2016.2.101.2

2016.301.91318

Concertació operació de préstec a llarg termini

5.000,00

2016.2.102.3

2016.301.91318

Concertació operació de préstec a llarg termini

1,00

2016.2.201.2

2016.301.91318

Concertació operació de préstec a llarg termini

7.000,00

2016.2.202.1

2016.301.91318

Concertació operació de préstec a llarg termini

6.000,00

2016.2.203.1

2016.301.91318

Concertació operació de préstec a llarg termini

3.223,00

2016.2.203.2

2016.301.91318

Concertació operació de préstec a llarg termini

5.172,00

2016.2.203.3

2016.301.91318

Concertació operació de préstec a llarg termini

3.300,00

2016.2.203.4

2016.301.91318

Concertació operació de préstec a llarg termini

1.600,00

2016.2.203.5

2016.301.91318

Concertació operació de préstec a llarg termini

7.600,00

2016.2.204.2

2016.301.91318

Concertació operació de préstec a llarg termini

4.000,00

2016.2.205.2

2016.301.91318

Concertació operació de préstec a llarg termini

2.100,00

2016.2.205.3

2016.301.91318

Concertació operació de préstec a llarg termini

1,00

2016.2.205.4

2016.301.91318

Concertació operació de préstec a llarg termini

5.000,00

2016.2.206.1

2016.301.91318

Concertació operació de préstec a llarg termini

34.000,00

2016.2.207.1

2016.301.91318

Concertació operació de préstec a llarg termini

1,00

2016.2.207.2

2016.301.91318

Concertació operació de préstec a llarg termini

1,00

2016.2.208.1

2016.301.91318

Concertació operació de préstec a llarg termini

6.000,00

2016.2.302.1

2016.301.91318

Concertació operació de préstec a llarg termini

10.000,00

2016.2.303.1

2016.301.91318

Concertació operació de préstec a llarg termini

15.000,00

2016.2.303.6

2016.301.91318

Concertació operació de préstec a llarg termini

30.000,00

2016.2.303.3

2016.301.91318

Concertació operació de préstec a llarg termini

10.000,00

2016.2.303.2

2016.301.91318

Concertació operació de préstec a llarg termini

15.000,00

2016.2.303.8

2016.301.91318

Concertació operació de préstec a llarg termini

80.500,00

2016.2.402.1

2016.301.91318

Concertació operació de préstec a llarg termini

1,00

2016.2.402.2

2016.301.91318

Concertació operació de préstec a llarg termini

15.000,00

Total disminució pressupost ingrés
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Segon. Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Tercer. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i anul·larà / reduirà el crèdit
de les aplicacions del pressupost de despeses que s’han indicat així com la reducció dels
conceptes d’ingrés assenyalats.

10.3.Aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 2016.22, modalitat suplements de
crèdit

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda

ANTECEDENTS
Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2016.22

Vist l’informe de la intervenció donant conformitat a la proposta.

Atès al que es preveuen els articles 169, 170, 171, 177 i 179 del text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i als articles 11 i
14 de les bases d'execució per a l'exercici 2015.

Atès l’article 35 a 38 i 42 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, reglament de pressupostos,
els quals preceptuen que en la tramitació d’aquest expedient de modificació de crèdit, en quant
sigui aprovat pel Ple, seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i publicitats
ampliables a l’aprovació dels pressupostos de l’entitat a que es refereixen els articles 20 i 22
(article 160.4 del TRLRHL).

ES PROPOSA:

Primer. Aprovar la proposta de suplements de crèdit per import de 415.500,00 euros de la
forma següent:

Despeses que cal finançar:
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Suplement de crèdit:(um: euros)
Projecte
despesa

Aplicació pressupostària

Descripció

Proposta
consignació

2016.2.100.4

2016.100.15100.60900

ALP. Can Terrers. Finca 1096.RP2.Granolles

150.000,00

2016.2.101.2

2016.101.13500.62900

GOV. Material d’emergència. Adquisició

2016.2.102.3

2016.102.13200.62900

SEG. Altres adquisicions associades al servei

2016.2.201.2

2016.201.32000.62300

ENS. Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

7.000,00

2016.2.202.1

2016.202.31100.62500

SAL. Desfibriladors. Adquisició

6.000,00

2016.2.203.1

2016.203.33210.62500

CUT. Mobiliari. Adquisició

3.223,00

2016.2.203.2

2016.203.33210.63500

CUT. Mobiliari. Reposició

5.172,00

2016.2.203.3

2016.203.33300.62500

CUT. Mobiliari

3.300,00

2016.2.203.4

2016.203.33300.62600

CUT. Equips processos informació

1.600,00

2016.2.203.5

2016.203.33300.63300

CUT. Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

7.600,00

2016.2.204.2

2016.204.33600.63700

PAI.PAT. Refugi antiaeri. Estació. Museografia

4.000,00

2016.2.205.2

2016.205.34000.62300

ESP. Instal·lacions maquinària. Reposició

2.100,00

2016.2.205.3

2016.205.34000.62500

ESP. Material esportiu

2016.2.205.4

2016.205.34200.63200

ESP. Pista número 1.Millores

2016.2.206.1

2016.206.33700.63200

DJP. Can Mora

2016.2.207.1

2016.207.23100.62300

ACP. Maquinària, instal3lacions tècniques i utillatge

1,00

2016.2.207.2

2016.207.23100.63500

ACP. Mobiliari. Reposició

1,00

2016.2.208.1

2016.208.15220.63900

GIC. Programa arranjaments habitatges

2016.2.302.1

2016.302.92000.63500

SEI.Mobiliari. Reposició

10.000,00

2016.2.303.1

2016.303.92600.63300

ENS. EMAD.EME.EMM. Millores

15.000,00

2016.2.303.6

2016.303.92600.63600

SOC.TIC. Ordinadors i altre maquinari. Adquisició

30.000,00

2016.2.303.3

2016.303.92600.63700

SOC.TIC. Dependències municipals. Interconnexió

10.000,00

5.000,00
1,00

1,00
5.000,00
34.000,00

6.000,00

2016.2.303.2

2016.303.92600.64100

SOC.TIC. Office. Actualització

15.000,00

2016.2.303.8

2016.303.92600.64101

SOC.TIC. Programari. Adquisició

80.500,00

2016.2.402.1

2016.402.17100.6190

MED. Parc can Terrers. Millora entorn

2016.2.402.2

2016.402.17200.61900

MED. Talús riu Congost (alçada Pinetons).Restaura.
Total suplements de crèdit

1,00
15.000,00
415.500,00

Finançament que es proposa:
Incorporació de romanents: (um: euros)
Projecte
despesa

Aplicació pressupostària

Descripció

-

2016.301.87010

Romanent de tresoreria afectat

Proposta de
baixa
415.500,00
Total finançament
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Segon. Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic durant quinze
dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en el tauler
d’anuncis i edictes de la Casa Consistorial.

Tercer. L’expedient aprovat es considerarà aprovat definitivament si de cas no es presenten
reclamacions, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 179 del text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

10.4. Aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 2016.23, modalitat crèdits
extraordinaris

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda

ANTECEDENTS

Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2016.23
Vist l’informe de la intervenció donant conformitat a la proposta.

Atès al que es preveuen els articles 169, 170, 171, 177 i 179 del text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i als articles 11 i
14 de les bases d'execució per a l'exercici 2015.

Atès l’article 35 a 38 i 42 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, reglament de pressupostos,
els quals preceptuen que en la tramitació d’aquest expedient de modificació de crèdit, en quant
sigui aprovat pel Ple, seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i publicitats
ampliables a l’aprovació dels pressupostos de l’entitat a que es refereixen els articles 20 i 22
(article 160.4 del TRLRHL).

ES PROPOSA:

Primer. Aprovar la proposta de crèdits extraordinaris per import de 323.859,34 euros de la
forma següent:

Crèdits extraordinaris
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Despeses que cal finançar:
Crèdits extraordinaris:(um: euros)
Projecte
despesa

Aplicació pressupostària

Descripció

Proposta
consignació

2016.100.91200.10099

ALP.Alts càrrecs. Paga extraordinària 2012

2016.102.13200.12099

SEG.P. Funcionari. Paga extraordinària 2012

2016.102.92000.12099

SEI.SEC.P. Funcionari. Paga extraordinària 2012

1.942,13

2016.103.93100.12099

HIS.P. Funcionari. Paga extraordinària 2012

1.839,23

2016.201.32000.12099

ENS.P. Funcionari. Paga extraordinària 2012

1.150,95

2016.203.33000.12099

CUT.P. Funcionari. Paga extraordinària 2012

804,54

2016.203.33210.12099

CUT.BIB.P. Funcionari. Paga extraordinària 2012

972,82

2016.207.23100.12099

BSH.UBASP.P.Funcionari.Paga extraordinària 2012

1.291,06

2016.301.93100.12099

HIS.P.Funcionari.Paga extraordinària 2012

4.426,12

2016.301.93400.12099

HIS.Tresoreria.P.Funcionari.Paga extraor.2012

1.269,97

2016.302.92000.12099

SEI.P.Funcionari.Paga extraordinària 2012

7.700,35

2016.302.92500.12099

SEI.OAC.P.Funcionari.Paga extraordinària 2012

2.573,28

2016.303.49100.12099

SOC.TIC.P.Funcionari.Paga extraordinària 2012

2016.401.15100.12099

URB.P.Funcionari.Paga extraordinària 2012

4.763,89

2016.402.17000.12099

MED.P.Funcionari.Paga extraordinària 2012

826,76

2016.403.15320.12099

VPU.P.Funcionari.Paga extraordinària 2012

2.994,60

2016.403.15321.12099

VPU.UOS.P.Funcionari.Paga extraordinària 2012

2.974,94

2016.101.15320.13099

GOV.P.Laboral.Paga extraordinària 2012

2016.201.32100.13099

ENS.PUI.P.Laboral.Paga extraordinària 2012

2016.201.32101.13099

ENS.TAG.P.Laboral.P.Laboral.Paga extraor. 2012

2016.201.32102.13099

ENS.PIN.P.Laboral.Paga extraordinària 2012

1.040,70

2016.201.32103.13099

ENS.GIR.P.Laboral.Paga extraordinària 2012

1.035,95

2016.201.32310.13099

ENS.EMAD.P.Laboral.Paga extraordinària 2012

9.807,61

2016.201.32320.13099

ENS.EMM.P.Laboral.Paga extraordinària 2012

10.541,78

2016.201.32600.13099

ENS.EME.P.Laboral.Paga extraordinària 2012

5.514,77

2016.202.31100.13099

SAL.P.Laboral.Paga extraordinària 2012

452,44

2016.203.33000.13099

CUT.P.Laboral.Paga extraordinària 2012

677,92

2016.203.33210.13099

CUT.BIB.P.Laboral.Paga extraordinària 2012

2.680,63

2016.203.33300.13099

CUT.TM.P.Laboral.Paga extraordinària 2012

1.431,63

2016.204.33600.13099

PAI.P.Laboral.Paga extraordinària 2012

2016.204.43001.13099

TUR.P.Laboral.Paga extraordinària 2012

822,26

2016.205.34000.13099

ESP.P.Laboral.Paga extraordinària 2012

7.577,60

2016.206.33700.13099

JOV.P.Laboral.Paga extraordinària 2012

2.983,40

2016.207.23101.13099

BSH.P.Laboral.Paga extraordinària 2012

4.215,00

2016.208.23100.13099

GIC.P.Laboral.Paga extraordinària 2012

860,18

3.454,56
28.340,77

710,90

823,30
1.050,65
782,15

828,12

2016.209.92400.13099

PAR.P.Laboral.Paga extraordinària 2012

2016.302.92000.13099

SEI.P.Laboral.Paga extraordinària 2012

1.308,02

2016.303.49100.13099

SOC.P.Laboral.Paga extraordinària 2012

1.855,12
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2016.304.24100.13099

PAEIT.TRE.P.Laboral.Paga extraordinària 2012

2016.305.43000.13099

COE.P.Laboral.Paga extraordinària 2012

829,07

2016.401.15100.13099

URB.P.Laboral.Paga extraordinària 2012

1.571,47

2016.402.17000.13099

MED.P.Laboral.Paga extraordinària 2012

895,50

2016.403.15320.13099

VPU.P.Laboral.Paga extraordinària 2012

834,16

2016.403.15321.13099

VPU.UOS.P.Laboral.Paga extraordinària 2012

2016.100.91200.16099

ALP.Alts càrrecs.Paga extraor.2012.SS

2016.101.15320.16099

GOV.P.Laboral.Paga extraordinària 2012.S.Social

2016.102.13200.16099

SEG.P.Funcionari.Paga extraordinària 2012.SS

1.236,68

2016.32310.16099

ENS.EMAD.P.Laboral.Paga extraordinària 2012.SS

1.731,54

2016.201.32320.16099

ENS.EMM.P.laboral.Paga extraordinària 2012.SS

637,00

2016.201.32600.16099

ENS.EME.P.Laboral.Paga extraordinària 2012.SS

179,00

2016.203.33000.16099

CUT.P.Funcionari.Paga extraordinària 2012.SS

230,00

2016.203.33211.16099

CUT.BIB.P.laboral.Paga extraordinària 2012.SS

400,00

2016.205.34000.16099

ESP.P.Laboral.Paga extraordinària 2012.SS

637,00

2016.206.33700.16099

JOV.P.Laboral.Paga extraordinària 2012.SS

179,00

2016.207.23100.16099

BSH.UBASP.P.Funcionari.Paga extraor.2012.SS

437,85

2016.207.23101.16099

BSH.P.Laboral.Paga extraordinària 2012.SS

179,00

2016.301.93100.16099

HIS.P.Funcionari.Paga extraordinària 2012.SS

419,52

2016.302.92000.16099

SEI.P.Funcionari.Paga extraordinària 2012.SS

690,00

2016.302.92001.16099

SEI.P.Laboral.Paga extraordinària 2012.SS

100,79

2106.302.92500.16099

SEI.OAC.P.Funcionari.Paga extraordinària 2012.SS

460,00

2016.303.49100.16099

SOC.TIC.Paga extraordinària 2012.Seguretat Social

207,85

2016.401.15100.16099

URB.P.Funcionari.Paga extraordinària 2012.SS

230,00

2016.403.15323.16099

VPU.UOS.P.Laboral.Paga extraordinària 2012.SS

458,00

2016.402.16220.46700

CGRVOriental.Aportació extraordinària

2016.2.403.4

2016.403.16000.61900

VPU.Clavegueram.Recons.Ctra.Ametlla.C.Satèlits

2016.2.403.5

2016.403.33700.62200

VPU.Casal de Joves.Seguretat i salut.Adequació
Total crèdits extraordinaris

1.280,96

7.704,26
696,50
179,00

151.020,22
22.831,67
2.395,80
323.859,34

Finançament que es proposa:
Baixa per anul·lació/ transferències i incorporació de romanent: (um: euros)
Projecte
despesa

Aplicació pressupostària

Descripció

Proposta de
baixa

2016.301.87000

HIS.RTDG

147.611,65

2016.301.87000

HIS.RTDG

151.020,22

2016.2.403.4

2016.403.77000

VPU.Moviterra. Claveg. Recons. Ctra.Ametlla.
C.Satèl.

2016.2.403.5

2016.403.92000.21200

DM. Manteniment edificis dependències admin.gral.

2.395,80

Total finançament

323.859,34
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Segon. Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic durant quinze
dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i en el tauler d’anuncis i edictes
de la Casa Consistorial.

Tercer. L’expedient aprovat es considerarà aprovat definitivament si de cas no es presenten
reclamacions, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 179 del text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

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

10.5.

Aprovació expedient de modificació de crèdit núm. 2016.24, modalitat suplements de

crèdit

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria.

ANTECEDENTS
Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2016.24

Vist l’informe de la intervenció donant conformitat a la proposta.

Atès al que es preveuen els articles 169, 170, 171, 177 i 179 del text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i als articles 11 i
14 de les bases d'execució per a l'exercici 2015.

Atès l’article 35 a 38 i 42 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, reglament de pressupostos,
els quals preceptuen que en la tramitació d’aquest expedient de modificació de crèdit, en quant
sigui aprovat pel Ple, seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i publicitats
ampliables a l’aprovació dels pressupostos de l’entitat a que es refereixen els articles 20 i 22
(article 160.4 del TRLRHL).

ES PROPOSA:

Primer. Aprovar la proposta de suplements de crèdit per import de 163.600,00 euros de la
forma següent:
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Despeses que cal finançar:
Suplement de crèdit:(um: euros)
Projecte
despesa

Aplicació pressupostària

Descripció

Proposta
consignació

2016.2.303.1

2016.303.92600.63300

SOC.TIC.ENS (EMAD-EME-EMM).Millores

2016.2.303.3

2016.303.92600.63700

SOC.TIC. Dependències municipals

6.500,00

2016.2.205.2

2016.205.34000.62300

ESP. Instal·lació maquinària. Reposició

4.000,00

-

2016.204.43200.22605

TUR.Corpus. Campanya

4.900,00

-

2016.305.43110.22610

Dinamització comercial

8.000,00

-

2016.305.43110.22611

Catalunya emprèn

7.000,00

-

2016.305.43110.22614

Nadal. Llums

3.500,00

-

2016.305.43110.22608

Campanya Nadal

10.500,00

-

2016.303.92600.22200

SOC.TIC. Comunicacions telefòniques

10.000,00

-

2016.303.92600.22002

SOC.TIC. Material informàtic no inventariable

-

2016.303.92600.22000

SOC.TIC. Material oficina. Consumibles

5.000,00

-

2016.303.92600.22706

SOC.TIC. Estudis i treballs tècnics informàtics

2.500,00

-

2016.303.92600.22707

SOC.TIC. Estudis i treballs tècnics programari

1.200,00

-

2016.203.33300.22610

CUT.Teatre municipal. Servei suport tècnic

4.000,00

-

2016.209.33800.22799

CUT. Reis. Altres treballs empreses i professionals

2.500,00

-

2016.203.33301.22609

CUT. Sala exposicions. Programació

2.000,00

-

2016.403.16500.22112

SU. Subministrament material enllumenat públic

-

2016.204.33605.22799

Activitats i esdeveniments. Empreses i professionals

-

2016.302.92003.14300

SEI. Altre personal. Substitucions

10.500,00

500,00

50.000,00
1.000,00
30.000,00

Total suplements de crèdit

163.600,00

Finançament que es proposa:
Incorporació de romanents: (um: euros)
Projecte
despesa

Aplicació
pressupostària

Descripció

Proposta de
baixa

-

2016.301.87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

163.600,00

Total finançament

163.600,00

Segon. Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic durant quinze
dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en el tauler
d’anuncis i edictes de la Casa Consistorial.
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Tercer. L’expedient aprovat es considerarà aprovat definitivament si de cas no es presenten
reclamacions, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 179 del text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

El Ple de l’Ajuntament per

12 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 1 PSC–CP), 3

abstencions (1 C’s, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E) i 2 vots en contra (2 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. Modificacions pressupostàries, mitjançant crèdits extraordinaris de l’Organisme
Autònom Local de Mitjans de Comunicació de la Garriga

ÀREA FUNCIONAL: hisenda

ANTECEDENTS

Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2016.01

Vist l’informe de la intervenció donant conformitat a la proposta.

Atès al que es preveuen els articles 169, 170, 171, 177 i 179 del text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i als articles 11 i
14 de les bases d'execució per a l'exercici 2015.

Atès l’article 35 a 38 i 42 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, reglament de pressupostos,
els quals preceptuen que en la tramitació d’aquest expedient de modificació de crèdit, en quant
sigui aprovat pel Ple, seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i publicitats
ampliables a l’aprovació dels pressupostos de l’entitat a que es refereixen els articles 20 i 22
(article 160.4 del TRLRHL).

ES PROPOSA:

Primer. Aprovar la proposta de crèdits extraordinaris per import de 4.298,00 euros de la forma
següent:
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Despeses que cal finançar:

Crèdits extraordinaris:(um: euros)
Projecte
despesa

Aplicació pressupostària

Descripció

Proposta
consignació

2016.2.200.2

2016.200.92000.63600

OAMC.Equips processos d’informació.Adquisicio

1.500,00

-

2016.200.92000.13099

OAMC.P.Laboral.Paga extraordinària 2012

2.016,51

-

2016200.92000.16099

OAMC.P.Laboral.Paga extraordinària.SS
Total crèdits extraordinaris

781,49
4.298,00

Finançament que es proposa:
Baixa per anul·lació/ transferències i incorporació de romanent: (um: euros)
Projecte
despesa

Aplicació pressupostària

Descripció

Proposta de
baixa

-

2016.200.92000.220000

OAMC.Material

1.500,00

Total baixa

1.500,00

Concepte d’ingrés

Descripció

Augment
previsió

2016.200.87000

OAMC.Romanent per a despeses generals

2.798,00

Total previsió

2.798,00

Segon. Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic durant quinze
dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en el tauler
d’anuncis i edictes de la Casa Consistorial.

Tercer. L’expedient aprovat es considerarà aprovat definitivament si de cas no es presenten
reclamacions, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 179 del text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

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

Es tracta, en aquest cas, d’un altre expedient de modificació de crèdit en aquest cas de
l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació per la necessitat d’un nou ordinador
que es finança amb partida de capital de capítol II .
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L’altra part d’aquesta modificació és la paga extra que els correspon als treballadors de
l’OAMC que es torna a finançar amb romanent de tresoreria per despeses generals. Ho
deixo a la seva consideració.

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

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

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

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat:
Estem d’acord. Només reclamar a veure si ens poden convocar al consell
d’administració.

Intervé la Sra. alcaldessa:
D’acord. Ahir ho vàrem comentar.

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

El Ple de l’Ajuntament per 16 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1
PSC–CP i 1 SI-Solidaritat) i 1 abstenció (ICV-EUiA-E) dels 17 membres assistents, essent 17
els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.

12. Adhesió al manifest “Per un país de respecte als drets de les persones LGTBI i amb
tolerància zero a la discriminació”.

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Igualtat, Salut i Cooperació

ANTECEDENTS

p.o. 29/06/2016

85

Vist que el Dia de l'Orgull Lesbià, Gai, Transexual, Bisexual i Intersexual es commemoren els
fets del 28 de juny de 1969, data en què es commemoren els aldarulls de Stonewall que van
tenir lloc a Nova York (EUA) i que es considera que marquen l'inici de l'alliberament
homosexual, quan la població LGTBI va sortir al carrer de forma pacífica per visibilitzar-se i
demanar la plena igualtat jurídica i social i lluitar contra la discriminació i els abusos patits.
Atès que malgrat que la legislació en l’àmbit internacional ha avançat en el reconeixement de
drets, 76 estats del món encara prohibeixen, persegueixen i penalitzen les persones del col·lectiu
LGTBI.

Vist que en aquest sentit Catalunya va liderar l’avanç en el reconeixement dels drets amb
l’aprovació de la llei 11/2014 del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia,
impulsada pel treball tenaç durant llargs anys de les entitats LGBTI.

Atès que els recents fets d’Orlando, en què van morir 50 persones en un atemptat contra un pub
LGTBI, mostren que la lesbofòbia, l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia segueix sent un fet
lamentablement actual i global. La legislació avança i la societat també, però segueix havent
intolerància contra aquelles persones que fan de l’amor i la diversitat una bandera. Se segueix
odiant, discriminant i matant per orientació sexual i identitat de gènere. Orlando ha estat una
matança, és símbol de la intolerància i de la por però també de la lluita pels drets.

Vist que Catalunya i les seves institucions volen mostrar la ferma adhesió a la lluita pels drets i
les llibertats així com el compromís en el desenvolupament i reconeixement dels drets de les
persones LGTBI i la lluita contra les discriminacions, i que aquest sigui un dels nous pilars en
l’avenç social i la construcció nacional, on tothom ha de ser lliure d’estimar qui vulgui i com
vulgui.

Vist que a quest 28 de juny el Govern de la Generalitat ha volgut mostrar, un cop més, el
compromís per fer efectius aquests drets fent visible la bandera multicolor del col·lectiu, tot
convidant el món local a fer el mateix.

Per això, nosaltres manifestem:
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La mostra del compromís permanent i actiu de Catalunya a lluitar, amb més fermesa que mai,
contra les discriminacions per raó d’orientació sexual i identitat de gènere en general, i en
continuar amb el desplegament de la Llei 11/2014 en particular, com una eina potent per la
garantia dels drets de totes les persones LGTBI. Per avançar cap a un país respectuós i divers on
la normalitat social faci que les persones LGTBI es mostrin tal com són, sense por i amb la
plena acceptació del seus drets, on la discriminació per motiu d’orientació sexual i identitat
tingui tolerància zero.

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

ACORDS:

Primer. Adhesió al manifest “Per un país de respecte als drets de les persones LGTBI i amb
tolerància zero a la discriminació”.

Segon. Donar compte del present acord a la Direcció General d’Igualtat del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

INTERVENCIONS
La Sra. Juliet grau llegeix el manifest.
Segueix la Sra. Grau:
Aprofito per dir-los que aquest dilluns vàrem començar uns actes amb la mostra
documental LGTBI a la nostra biblioteca, la pot consultar qui vulgui. Avui hi ha la
lectura del manifest, el 7 de juliol hi haurà un pase gratuït al cinema Alhambra de
curtmetratges sobre la temàtica LGTBI. Convidem a tothom a anar-hi, per això s’ha fet
gratuït. Serà a les 19.30h.
Ho deixo a la seva consideració.

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA:
Des de la CUP ens adherim indiscutiblement a aquest manifest per l’alliberament
LGTBI i aprovem el contingut del text. Esperem, com s’ha dit diverses vegades, que les
polítiques a favor de la llibertat de gènere i la llibertat sexual deixin de ser puntuals i
siguin més sostingudes en el temps i que s’iniciï d’una vegada aquesta renovació del pla
d’igualtat de gènere extern, amb aquesta perspectiva LGTBI i es comenci a elaborar
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aquest protocol contra l’LGTBIfòbia que es va aprovar per ple.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Res a dir. Ens adherim.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP:
Bàsicament ens felicitem perquè la Garriga sigui un dels municipis que més ha
demostrat el compromís a favor de la tolerància , per això ens adherirem al manifest,
naturalment.

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat:
Ens adherim com sempre, no pot ser d’una altra manera.

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

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.

13. Adhesió a la “Moció del Món Local en defensa de l’acollida de les persones
refugiades”.

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Igualtat, Salut i Cooperació

ANTECEDENTS

Vist que L’any 2001 les Nacions Unides van declarar el 20 de juny com a Dia Mundial de les
Persones Refugiades. L’objectiu era rescatar de l’oblit la dramàtica situació que viuen milions
de persones desarrelades entre refugiades, apàtrides, desplaçades internes i sol·licitants d’asil
que actualment hi ha al món, que es veuen abocades a marxar de casa seva per motius
religiosos, polítics, ètnics, o d’orientació sexual, entre d’altres. Amb la commemoració d’aquest
dia, les Nacions Unides volien que la ciutadania sentís de pròpia veu la situació que viuen
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milers de persones desplaçades i refugiades arreu del món, així com reconèixer la tasca dels
professionals i voluntaris de les entitats que treballen en matèria d’immigració i asil que donen
suport jurídic, social i psicològic a les persones sol·licitants de protecció internacional.

Atès que des d’aleshores, diverses organitzacions de la societat civil i les diferents institucions
catalanes han commemorat aquesta data treballant per donar a conèixer aquesta realitat i
denunciant la manca de polítiques públiques a nivell del govern de l’Estat espanyol, que és
l’administració competent a l’hora de fixar els contingents i resoldre les sol·licituds de protecció
internacional, que s’ha situat a la cua d’Europa a l’hora de proveir places per a persones
refugiades i que encapçala el rànquing de països que deneguen més sol·licituds d’asil. Malgrat
aquesta realitat, des de Catalunya s’ha mantingut un fort compromís amb la protecció
internacional com demostren diverses iniciatives que van des de la que ha protagonitzat el PEN
Club Català acollint escriptors refugiats, el programa de ciutats defensores dels drets humans a
nivell municipal, o la tasca de coordinació que fa Asil.cat agrupant les entitats que treballen
donant assistència a les persones amb necessitats de protecció internacional.

Vist que pel que fa a les institucions públiques catalanes, el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament ha estat treballant en matèria de protecció internacional des de la seva
fundació fa 30 anys, el darrer exemple del qual ha estat la campanya d’emergència del 2013 per
donar assistència a les víctimes de la guerra Civil a Síria que continua vigent. Per altra banda, el
28 de gener de 2014, el Govern de la Generalitat aprovava el Pla de Protecció Internacional de
Catalunya, amb aportacions de diverses institucions i entitats, que engloba el dret d’asil, el
refugi i la protecció subsidiària.

Però és d’ençà del 19 d’abril de 2015 quan es va enfonsar un vaixell amb centenars de persones
que fugien dels seus països cercant refugi camí d’Europa, que es va despertar una onada
d’indignació i rebuig de part de la ciutadania europea a la manca de resposta dels Estats amb les
persones refugiades. Aquell dia molts ajuntaments catalans van mostrar la seva solidaritat amb
el municipi de Lampedusa, que esdevindria la principal administració pública que oferia
acollida, aixopluc i assistència a les persones que cercaven refugi, sense tenir-ne les
competències ni els recursos.

Vist que durant l’estiu de 2015 Europa va assistir a una greu crisi humanitària com a
conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones, la gran majoria,
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ciutadans sirians, però també afganesos, eritreus, sudanesos i iraquians. Els vam veure travessar
el sud-est d’Europa durant mesos passant per Turquia, Grècia, Macedònia, Sèrbia, Hongria,
Àustria, Alemanya... Una situació que havia viscut la Mediterrània la primavera d’aquell any,
esdevenint una veritable fossa comuna per milers de persones que fugien de Líbia, del Sudan,
Eritrea, Somàlia, Nigèria, Mali… Persones que escapaven de l’horror de la guerra, esperant una
nova vida digna.

Vist que el setembre de 2015 el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la immensa
majoria d’ens locals catalans, així com les associacions municipalistes i el Govern de la
Generalitat, mostraven la seva predisposició a acollir aquelles persones demandants de protecció
internacional , preveient una allau d’arribades de refugiats que no s’ha esdevingut. En aquest
sentit, cal destacar la proposta de l’Ajuntament de Barcelona de crear una xarxa de ciutats refugi
per donar resposta a aquesta situació, així com creació del Comitè per a l’Acollida de les
Persones Refugiades a Catalunya, per part de la Generalitat de Catalunya com a òrgan
transversal i de coordinació integrat per les entitats socials, l’administració local i la Generalitat.

Atès que durant aquests darrers mesos hem assistit a una vergonyant manca de responsabilitat
per part dels governs europeus a l’hora d’establir el nombre de persones refugiades que calia
reubicar entre els Estats membres de la UE, així com a promeses incomplertes de la major part
dels governs com el de l’Estat espanyol, que tot i comprometre’s a acollir 16.000 refugiats en
dos anys, la realitat no ha superat les poques desenes de persones reassentades. En canvi, la
reacció de les institucions europees ha estat plantejar-se aplicar a Turquia i tercers països
emissors l’erroni model del govern espanyol a la frontera sud de Ceuta i Melilla de condicionar
ajudes al desenvolupament i suport comercial i econòmic a canvi que el govern del Marroc i
altres països subsaharians facin de mur de contenció de possibles refugiats.

Vist que en aquest sentit, l’acord del passat 18 de març del Consell Europeu amb Turquia
vulnera la legislació que protegeix les persones refugiades, posa en joc els drets humans, i lluny
de trobar una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i compleixi amb l’obligació
dels estats d’acollir les sol·licitants d’asil, la Unió Europea externalitza les seves fronteres i
subcontracta aquestes responsabilitats a l’Estat turc. Aquesta mesura va ser rebutjada tant per el
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, com per la Federació de Municipis de
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, que aglutinen tot el municipalisme català.
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Atès que un cop més veiem com els governs dels Estats membres de la UE parteixen 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.

Vist que aquest èxode ja ha costat milers de vides i davant d’aquesta catàstrofe humanitària
totes les institucions públiques, així com la ciutadania en el seu conjunt, tenim l’obligació ètica,
moral i legal d’atendre, socórrer i acollir les persones refugiades respectant els drets
fonamentals de l’asil i de la protecció internacional recollits en les convencions internacionals,
fonamentalment l’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans, la Carta de drets
Fonamentals de la Unió Europea i la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats, així com el
Protocol de 1967.

Atès que a diferència de la política acordada pels caps d’Estat i de govern de la UE, els
ajuntaments, les institucions supramunicipals i les associacions municipalistes catalanes estem
donant suport a les persones refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons Català i
d’altres iniciatives, i estem treballant per a la seva integració quan arribin a Catalunya, tal i com
va expressar el president de la Generalitat, 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. I els que calgui afegir.

Atès que tenim memòria històrica, i perquè recordem el que van fer fa setanta anys milions
d’europeus finalitzada la Segona Guerra Mundial, i el que van fer els nostres avis i besavis
fugint del terror feixista acabada la Guerra Civil, hem d’obrir els braços com van fer altres
països amb nosaltres durant aquell episodi de trista memòria.

Per tot això, des de l’Ajuntament de la Garriga, es proposa l'adopció dels següents ACORDS:

1. Declarar l’ens local de la Garriga municipi compromès amb les persones refugiades.
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2. Exigir que el món local tingui un paper més rellevant a l’hora d’establir les polítiques de
protecció internacional, refugi i asil a Catalunya, atès que és en l’àmbit local on es posen en
marxa i on cal garantir l’acollida de manera eficaç.

3. Exigir a l’administració general de l’Estat que els municipis disposin dels recursos
econòmics necessaris per garantir l’acollida de les persones refugiades.

4. Exigir que es faci marxa enrere en l'acord entre els Estats i governs de la UE i Turquia que
permet retornar a territori turc als refugiats arribats a Grècia i que futures negociacions
estiguin subjectes als drets humans i al Dret Internacional.

5. 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 de manera
immediata.

6. 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 o en camps de refugiats a
Grècia i d’altres països acollidors de manera temporal o definitiva.

7. Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, dotant-lo del
pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes que estableix,
que garanteixi una acollida estable i de qualitat a les entitats executores i els municipis
catalans on aquestes persones s’estableixin.

8. Manifestar el compromís del món local d’oferir els municipis 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.

9. Continuar donant suport i col·laborar amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que
treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.

10. Col·laborar estretament amb el Govern de la Generalitat a través del Comitè per a
l’Acollida de les Persones Refugiades i participar en l’establiment dels municipis acollidors
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conjuntament amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

11. Treballar 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.

12. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament i solidaritat
internacional i mantenir la coordinació de les mateixes amb les entitats municipalistes a
través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, entitat especialitzada en aquest
àmbit que té delegada aquesta funció per part de la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis.

13. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació
de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de
Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a la Unió Europea, així com al Consell de
Cooperació i a les entitats de cooperació de la Garriga .

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

INTERVENCIONS
La Sra. Juliet Grau, llegeix la moció.

Intervé el Sr. Roger Prims, en representació del grup municipal se la C.U.P-PA:
Deia Manuel de Pedrolo que cal protestar fins i tot quan no serveix de res i de vegades
la sensació que hi ha amb aquest tema és aquesta, que anem sumant manifestos,
exigències i n’hi ha unes quantes, i de resultats sembla que n’hi hagi pocs.
Òbviament nosaltres hi votem favorablement i estem d’acord però al final aquesta
manca d’èxits concrets fan patir una mica. Més aviat al contrari, hem vist com l’UE
respon de forma inhumana tancant fronteres, com s’ha signat aquest acord del qual es
parla aquí entre l’UE i Turquia , com s’agredeix físicament a les persones que busquen
un refugi lluny de la guerra, o de la misèria o de tot alhora i fins i tot com s’hi
mercadeja amb quotes.
Només afegir el nostre desig que tot això vagi endavant d’una vegada i dir que creiem
que justament a través del món municipal probablement es podria
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segurament de forma més directa però segurament millor i de forma més humana.
Estem preparats per acollir i rebre la gent, ja fa molts mesos que ho diem.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Res a dir, recolzarem la moció.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP:
Recolzarem també la moció.

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat:
Totalment a favor de la moció.

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

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

14. Informes de l’alcaldia

No hi ha assumptes per informar al ple.

15. Mocions
Intervé la Sra. alcaldessa:
Votarem la primera i la segona moció i la segona i després hi ha dues mocions que
tracten sobre la corrupció o que denuncien la corrupció de l’Estat espanyol en aquest
sentit referit al tema de les gravacions del ministre Fernàndez Díaz. Hi ha dues, però els
dos grups que les presentàvem hem arribat a un consens amb un text únic, votarem la
retirada d’aquestes dues mocions i votarem la incorporació del nou text que tenen tots
vostès, que s’ha repartit al principi del plenari, que és la que posaríem a consideració i a
debat.

Moció que presenten els grups municipals de la C.U.P-PA i SI-Solidaritat, en relació amb la
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cancel·lació de comptes en entitats bancàries que efectuïn desnonaments

Atès que el Tribunal Constitucional ha suspès en part (la que afectava a les entitats bancàries)
la Llei 24/2015 sobre pobresa energètica i habitatge, aprovada per unanimitat al Parlament de
Catalunya.

Atès que aquest fet demostra la nul·la sensibilitat envers les persones que estan en perill de
perdre l’habitatge, trobant-se en absoluta indefensió.

Atès que l’Equip de Govern de l’Ajuntament de la Garriga mostra i demostra constantment
l’estat de sanejament de l’economia de la corporació, amb superàvit any rere any.

Per tot això, els Grups Municipals CUP de la Garriga i Si-Solidaritat, proposem l’adopció dels
següents ACORDS:

PRIMER: Que l’Ajuntament de la Garriga deixi de treballar amb qualsevol banc o entitat
financera que efectuï desnonaments en qualsevol punt dels Països Catalans.

SEGON: Que l’Ajuntament de la Garriga deixi de treballar amb qualsevol banc o entitat
financera que hagi venut o cedit els seus pisos a fons voltors, i que aquests últims també
efectuïn desnonaments.

TERCER: Que l’Ajuntament de la Garriga deixi de treballar amb bancs que no vulguin cedir
voluntàriament els pisos que tenen a la Garriga al servei d’habitatge de l’Ajuntament dedicat al
lloguer social.

QUART: Fomentar i sensibilitzar el veïnat de la Garriga en l’ús de banques més ètiques que
les tradicionals, com ara Triodos, Fiare, Coop 57 o Caixa d’Enginyers.

INTERVENCIONS
Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA:
Com s’ha dit és una moció que presentem conjuntament amb Solidaritat, perquè creiem
que des de l’ajuntament s’han de començar a fer passos ferms en contra dels
desnonaments . Presentem aquesta moció en relació a la cancel·lació de comptes en
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entitats bancàries que estiguin efectuant desnonaments. Per què?. Perquè el tribunal
Constitucional ha suspès una part de la llei 24/2015 sobre pobresa energètica i habitatge
que es va aprovar per unanimitat al Parlament. Específicament la part que afecta a les
entitats bancàries i aquest fet mostra la nul·la sensibilitat envers les persones que estan
en perill de perdre l’habitatge trobant-se en absoluta indefensió.
Per altra banda tenim un ajuntament i l’equip de govern ja ens ho recorda en un estat de
sanejament important i per tant tenim una bona economia a la nostra corporació.
Per altra banda, quan parlem de desnonaments que vagi per endavant que no parlem
només d’habitatges amb hipoteques sinó que també teniment compte aquells habitatges
ocupats i cal recordar i tenir en compte que hi ha una regidoria d’habitatge que està
treballant al respecte i que té una llista de pisos buits que ha cedit la Generalitat, que són
propietat del banc. S’està fent un estudi dels consums d’aquests pisos i encara que ara
està bastant parat, s’està fent una tasca des de l’ajuntament per veure com canviarà
aquesta llei.
En els acords que presentem el que pretenem és que l’ajuntament de la Garriga deixi de
treballar amb qualsevol banc o entitat financera que efectuï desnonaments en qualsevol
punt dels països catalans.
El segon seria que l’ajuntament de la Garriga deixi de treballar amb qualsevol banc o
entitat financera que hagi venut o cedit el seus pisos a fons voltors, i que aquests últims
també efectuïn desnonaments.
El tercer que l’Ajuntament de la Garriga deixi de treballar amb bancs que no vulguin
cedir voluntàriament els pisos que tenen a la Garriga al servei d’habitatge de
l’Ajuntament dedicat al lloguer social.
I el quart que seria fomentar i sensibilitzar el veïnat de la Garriga en l’ús de banques
més ètiques que les tradicionals, com ara Triodos, Fiare, Coop 57 o Caixa d’Enginyers.
Per altra banda afegir que des de.... ( no sé si ho voleu dir vosaltres o ho anomeno
jo?)...se’ns ha comentat d’afegir alguns acords i ja veurem com ho consensuem per si ho
tirem endavant o no i penso que ho hauria d’explicar el partit que ho vol aportar.
Deixo a la seva consideració el vot d’aquesta qüestió. Gràcies

Intervé la Sra. alcaldessa:
Gràcies, suposo que tots els partits voldran aportar o dir la seva. Després farem el debat
sobre si vostès accepten alguna esmena o no en aquesta moció.
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Intervé el Sr. Jordi Calatrava, en representació del grup municipal de CiU:
He estat analitzant la seva moció i si que he de fer una sèrie de consideracions des d’un
molt de vista tècnic. Una acció com la que es demana des d’aquesta moció té unes
repercussions econòmiques bastant importants. De fet en ple de maig es va presentar
l’estat d’execució del pressupost el primer trimestre i se’ls va informar que hi havia
aproximadament al voltant de dos milions i mig d’euros de deute amb finançament, a
llarg termini. Aquesta acció que demaneu amb aquest primer, segon i tercer punt
implica amortitzar tot aquest capital.
S’haurien de sumar les penalitzacions que es calculen aproximadament en 25.000€ , per
amortitzar aquests dos milions i mig d’euros, tenint en compte que hem fet una
estimació d’1%, sense entrar en detall de cada un dels contractes que tenim amb els
bancs. També hauríem de calcular un increment de capítol III pels nous interessos
d’aproximadament uns 31.000€ , d’aquest nou finançament.
També hauríem de renunciar a unes condicions contractuals, les que tenim actualment,
que són molt positives. Tenim una mitjana ponderada del tipus d’interès del 0,9% que
està totalment fora de mercat, avui en dia és basant més alt. De fet hi ha una forquilla
que ens ha ofert la DIBA a través del programa de crèdit local que està entre el 0,911€%
i l’1,23% . Ens ho ha ofert a través del seu programa de crèdit de Caixa Local que de fet
l’acaba de guanyar una banca privada, que és la Sabadell.
També tenim seriosos dubtes des d’un punt de vista de corporació de que la banca ètica
per la seva dimensió i filosofia pugui fer una gestió online d’una alta capacitat que és la
que necessita una corporació com l’ajuntament de la Garriga, al contrari que un
particular. Un particular amb la banca ètica pot funcionar igual que amb qualsevol altra.
En aquest cas des del grup de Convergència podem valorar el vot a favor si es
substitueixen els punts 1, 2 i 3 per una proposta d’estudi on definir una estratègia o un
pla d’acció progressiu perquè les finances de l'ajuntament vagin derivant en la seva
operativa cap a una banca més ètica, sense determinar quina, tampoc caldria, si no la
que aporti millors condicions pels diners de la ciutadania de la Garriga, l’operativa
diària, etc.
Tot i el que s’ha exposar també informar-los de què ja existeix un compte de banca ètica
aquí a l’ajuntament

Intervé a Sra. Dolors Castellà, en representació del grup municipals d’Acord+ERC-AM
Bona nit. Gràcies. Per part del nostre grup he de dir d’entrada que la moció ens ha fet
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molta il·lusió, ja sé que potser no és una terminologia gaire adequada quan es parla de
coses de l’ajuntament, però és veritat.
Vosaltres ja sabeu i sap tothom que en aquesta nova legislatura vam crear l’àrea
d’habitatge que anteriorment estava amb urbanisme i que ja feia molta feina, però amb
tota aquella voluntat

de donar-li el protagonisme que es mereixia. Això era al maig,

després va sortir la llei 24/2015 que ens va donar una empenta important, ja s’estava
coent i per això nosaltres ja hi anàvem al darrera. Entenem que s’ha fet una feina en pro
de les persones que estan en risc de perdre el seu habitatge, de la prevenció, de
l’assessorament, d’ajuts puntuals, i per tant entenem que la filosofia d’aquesta moció
vindria a donar una empenta més a aquesta línia que ja estem portant i que volem anar
pedalant. Volem anar pedalant, òbviament en aquesta direcció.
Què passa?. Aquesta moció tal i com està feta tècnicament té unes dificultats objectives.
Aquestes dificultats que han explicat els companys ja no les repetiré però com malgrat
tot som reacis a tirar-la enrere hem fet una proposta que us hem passat a alguns al matí
i que hem quedat que ara participaríem a tothom, al debat.
Donat que la idea ens interessa i que volem tirar cap a aquí, però que tècnicament hi ha
unes dificultats objectives pensem que previ als punts dels acords que presenteu
podríem fer-hi el següent: crear un grup de treball amb representació dels grups polítics
que vulguin que vulguin participar-hi, òbviament, de l’àrea corresponent d’intervenció
perquè com ha dit el Sr. Calatrava hi ha moltes coses que no entenem, no sabem la
gestió de l’ajuntament si es podrà fer, si no es podrà fer, quin cost tindrà, etc. I en tercer
lloc les entitats financeres que fossin susceptibles de ser participades, les ètiques, i les
cooperatives, per tal d’estudiar realment com podem pedalar. És a dir fins o podem
arribar, què podem fer, quins temps, en quins terminis, quines àrees podem començar ja
a fer coses efectives i en quines hem de donar-nos un temps per no haver de cancel·lar
crèdits i perdre diners, que són diners públics. Aquest grup de treball ens donaria la
possibilitat de tirar endavant l’objectiu que pretén la moció.
Aquest grup de treball ens hauria de dir com es resoldran els tràmits i gestions, però des
d’un ajuntament, nòmines, pagaments, etc., fruit de la ignorància.
Què caldrà fer en situacions de crèdits amb entitats financeres contrets per l’ajuntament,
quina solució ens donaria. Comes podran acceptar subvencions i ajuts des d’altres
administracions provinents d’entitats financeres no ètiques o com es garanteix la
solvència de les entitats financeres ètiques.
També hi hauria dos apartats més que pensem es podrien tenir també en consideració a
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l’hora d’avaluar quines entitats ètiques serien les susceptibles de poder treballar amb
l’ajuntament de la Garriga, com ara valorar quines entitats financeres ètiques
compleixen altres requisits referents al respecte per la llengua, la terminologia sexista, la
inversió en productes no nocius pel medi, etc. Tot aquest paquet que últimament
teniment compte a l’hora de les contractacions .
També un punt que em sembla que no hi haurà problema , en el punt número 4 anomeu
eu explícitament el nom de les entitats i ja sabeu que a les administracions no podem
fer-ho a dit i simplement s’hauria de no anomenar-les.
M’agradaria que ho poguessin debatre i que es tingui en consideració, si o s’ha entès bé
si us plau pregunteu i fem perquè l’objectiu hauria de ser que anés endavant. Gràcies.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Tal i com està redactada aquesta moció i no sé com quedarà al final, però tal i com està
redactada és força destructiva, imparcial i jo crec que no soluciona el problema de fons
dels desnonaments, etc. Una mica ja ho han apuntat el Sr. Calatrava i la Sra. Castellà,
hem de cancel·lar uns crèdits que ens costarà uns diners cancel·lar-los perquè hi ha unes
comissions de cancel·lació de crèdits que tenim els particulars i tenen les
administracions i les empreses .
Però no solament això, jo crec que l’ajuntament, que és una administració i que els
diners són de tots, ha de buscar les millors opcions contractuals i anar a aquelles opcions
contractuals que siguin més avantatjoses pel poble, perquè no paga l’ajuntament,
paguen els 15.000 habitants de la Garriga .
Dit això, jo crec que aquí hi ha hagut una incapacitat de l’administració per donar
resposta a tot el tema que durant els darrers anys de la crisis ha estat més sagnant i fins i
tot tràgic i l’administració no ha respòs com ho havia d’haver fet en temes com per
exemple mesures com la dació en pagament, aquesta segona oportunitat que jo crec que
van més a l’arrel de solucionar el problema que no pas això, condemnar l’entitat
bancària que com a titular està bé però hem de tenir cura que això no se’ns dispari i no
ens costi diners.
No sé com quedarà el redactat final però amb aquest redactat no ens sentim còmodes i
votarem en contra, perquè com els dic no creiem que siguin les solucions. Gràcies.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP:
Nosaltres bàsicament pensem el mateix que ja s’ha explicat, és a dir entenem que les
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cancel·lacions dels crèdits comporten unes despeses per la ciutadania que no sé si
hauríem d’assumir.
Jo també crec, com ha dit el Sr. Guillén que els punts són massa destructius i sobretot el
tercer el veig com molt destructiu . Que l’ajuntament de la Garriga deixi de treballar
amb entitats bancàries que no vulguin cedir voluntàriament els pisos ... jo crec que
l’ajuntament de la Garriga hauria de treballar perquè les entitats bancàries cedeixin
voluntàriament els pisos. En aquest sentit nosaltres ho veiem, però en aquest sentit
també no té sentit aprovar una moció d’aquest tipus si no tenim un pla d’habitatge com
el que portem reclamant des de fa molt de temps i com vaig dir l’altre dia, portem un
any esperant que ens diguin el què, i ara ens hem assabentat que ja estan fent actuacions.
Està bé que a partir d’una moció que presenta un altre partit polític ens assabentem que
s’estan fent actuacions .Ens hagués agradat haver-ho sabut abans perquè ens vam
assabentat que s’estava fent un estudi dels pisos bit i tal... i a partir d’aquí ens hem
quedat amb això. Esperarem al 12 de juliol per saber quin és el pla d’habitatge que està
dissenyant l’equip de govern i a partir d’aquí ens sumarem a buscar accions per poder
anar a favor d e l’habitatge de lloguer social en aquest cas, al nostre municipi.

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat:
Aquesta és una moció que han preparat els companys de la CUP a la qual jo m’he
sumat. Ho he fet perquè estic totalment d’acord amb el fons. M’agradaria comentar amb
el regidor Sr. Calatrava que jo entenc que no estem parlant d’avui o demà que hem de
cancel·lar els crèdits, sinó de deixar de treballar. Ningú vol que li costi els diners al
poble de la Garriga i també és veritat que a tots els bancs avui dia es fan les mateixes
condicions més o menys. Això de que hi ha uns bancs que fan millors condicions que
altres...digueu-me quins que m’apunto.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Es referia a que tenim unes condicions anteriors que són molt més bones que les que
tindríem ...

Segueix el Sr. Bernaldo:
D’acord aquests no els cancel·laria, però una cosa és no cancel·lar un compte i l’altre és
tenir un compte operatiu amb aquests bancs.
També penso que és un tema prou important com per fer una comissió i parlar-ne
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profundament. També entenc que és l’única forma que ens queda a l’oposició de posar
temes sobre la taula, presentant-los en mocions, perquè sinó tampoc se’ns consulta amb
quins bancs treballar o deixar de treballar.
Jo crec que si podem triar a dit amb quines entitats treballem o no perquè això no ha de
sortir a concurs, això ho tria l'ajuntament clarament .
Jo estic disposat a acceptar canvis tot i ser els companys de la CUP els que han portat la
moció.

Intervé la Sra. Carme Pérez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E:
Nosaltres votarem a favor tot i les dificultats de posar en pràctica la moció per tot el que
s’ha dit, degut a que és complex aconseguir crèdits pels ajuntaments . Votarem a favor
perquè considerem que cal discriminar aquelles entitats bancàries que no garanteixen el
dret a l’habitatge.

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA:
En primer lloc ordeno una mica el que heu proposat per veure si ho hem entès bé. Seria
afegir un primer acord creant aquest grup de treball, si?. Nosaltres no limitaríem quines
tasques ha de dur a terme aquest grup de treball i si concretaria quan s’iniciaria i quina
temporització tindria perquè no quedi a l’aire. Ens sembla molt positiu aquest espai de
treball.
El quart punt , estem d’acord en què potser no cal posar cap nom mentre compleixi amb
els criteris que proposeu d’anar més enllà de l’ètica i afegir respecte amb la llengua,
terminologia sexista, etc., etc. Seria substituir el text que proposeu des d’Acord pel
nostre punt quart. En el sentit de fomentar i sensibilitzar el veïnat de la Garriga en l’ús
d’entitats financeres i que també compleixen altres requisits referents al respecte .....,
etc. , per eliminar els nom.
A Convergència dir-los que repercussions econòmiques, si!. Això és tenir criteri polític,
moltes vegades s’han de fer inversions perquè darrera hi ha una ideologia i un criteri,
evidentment s’han d’estudiar no s’han de fer a la primera de canvi. Aquest to destructiu,
que jo li diria propositiu respon a aquest criteri, com deia el Sr. Bernaldo, i jo tinc
dubtes de si els interessos serien molt elevats o no, sinó preguntem. Perquè hi ha molts
bancs que estarien disposats a assumir aquests crèdits dels ajuntaments. Crec que s’ha
d’iniciar aquest estudi.
Aquest to que dieu destructiu per nosaltres seria propositu i creatiu i acceptaríem
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aquests canvis als acords.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Procediríem a la votació.
Queda amb aquest acord que vostès des d’Acord proposen però no toquen res del
redactat dels altres acords.

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA:
Traíem els noms i afegim el que hem dit...

Intervé la Sra. alcaldessa:
Perfecte procediríem a la votació si els sembla...
Però no han acceptat la seva proposta?. Ah... ara ho han de parlar?. D’acord.
Si, Sr. Bernaldo aprofiti els trenta segons...

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat:
Jo crec que la caixa d’enginyers si que tindria prou capacitat com per gestionar comptes
de l’ajuntament. Les altres no les conec.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Llavors estem limitant-nos a una sola entitat financera. És molt complicat aquest tema i
més dit aquí a micròfon obert i no sé si hauria de ser enginyers/eres i hauria de canviar
el nom perquè en llenguatge sexista enginyers ho és. Per tant caldria que primer
modifiquessin el nom de la seva entitat, Fixi’s que tot és més complex del que sembla.

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat:
Jo no filo tant

Intervé el Sr. Jordi Calatrava:
De tota manera nosaltres us hem proposat ....

Intervé la Sra. alcaldessa:
Hauríem d’anar per votar la moció si us plau.
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Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA:
El tema és que ara se’ns demana una altra modificació que...

Intervé la Sra. alcaldessa:
Però si hi ha un nou debat jo demano, si us plau, que es faci a micròfon obert.

Segueix la Sra. Dachs:
Ho estic fent, no?. Crec que el micròfon està obert.
Se’ns demana que en comptes de dir que l’ajuntament de la Garriga deixi de treballar ,
seria estudiï deixar de treballar en els tres primers, que seria tercer, segon i quart amb
el nou format i la comissió que farem s’ha de temporalitzar i posar una data d’inici, que
no sé quan es farà si s’ha de fer ara o demà passat.
Ho deixem així perquè avanci però exigirem que es doni una data concreta per iniciar
aquesta comissió.

La moció queda redactada de la forma següent:

«Moció que presenten els grups municipals de la C.U.P-PA i SI-Solidaritat en relació amb la
cancel·lació de comptes en entitats bancàries que efectuïn desnonaments

Atès que el Tribunal Constitucional ha suspès en part (la que afectava a les entitats bancàries) la
Llei 24/2015 sobre pobresa energètica i habitatge, aprovada per unanimitat al Parlament de
Catalunya.

Atès que aquest fet demostra la nul·la sensibilitat envers les persones que estan en perill de
perdre l’habitatge, trobant-se en absoluta indefensió.

Atès que l’Equip de Govern de l’Ajuntament de la Garriga mostra i demostra constantment
l’estat de sanejament de l’economia de la corporació, amb superàvit any rere any.

Per tot això, els Grups Municipals CUP de la Garriga i SI-Solidaritat, proposem l’adopció dels
següents ACORDS:

PRIMER: Crear un grup de treball amb representació dels grups polítics que ho desitgin amb
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els tècnics de l’ajuntament de l’àrea corresponent i els especialistes de les entitats financeres que
tenen un comportament ètic per tal de concretar els punts següents:
• com es resoldran els tràmits i gestions propis d’un ajuntament, nòmines, pagaments, etc.
• què caldrà fer en situacions de crèdits amb entitats financeres contrets per l’ajuntament
• com es podran acceptar subvencions i ajuts d’altres

administracions provinents

d’entitats financeres no ètiques
• com es garanteix la solvència de les entitats financeres ètiques
SEGON: Que l’Ajuntament de la Garriga estudi deixar de treballar amb qualsevol banc o entitat
financera que efectuï desnonaments en qualsevol punt dels Països Catalans.

TERCER: Que l’Ajuntament de la Garriga estudi deixar de treballar amb qualsevol banc o
entitat financera que hagi venut o cedit els seus pisos a fons voltors, i que aquests últims també
efectuïn desnonaments.

QUART: Que l’Ajuntament de la Garriga estudi deixar de treballar amb bancs que no vulguin
cedir voluntàriament els pisos que tenen a la Garriga al servei d’habitatge de l’Ajuntament
dedicat al lloguer social.

CINQUÈ: Fomentar i sensibilitzar el veïnat de la Garriga en l’ús d’entitats financers ètiques i
que també compleixin altres requisits referents al respecte de la llengua, a la terminologia
sexista, a la inversió en productes no nocius pel medi, etc. »

El Ple de l’Ajuntament per 8 vots a favor (4 Acord+ERC- AM, 2 C.U.P-PA, 1 SI-Solidaritat i 1
ICV-EUiA-E), i 9 vots en contra (7 CiU, 1 C’s i 1 PSC) dels 17 membres assistents, essent 17
els de dret i de fet de la Corporació, desestima la moció.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Això no vol dir que el compromís d’aquest ajuntament sigui no continuar treballant per
combatre els desnonaments allà on toca, que és fent polítiques d’habitatge i treballant
com havíem fet fins ara, per exemple, amb les ordenances municipals on havíem posat
que en cas de desnonament qui havia de pagar la plusvàlua era l’entitat bancària.
Recordin que l’Estat Espanyol va modificar una llei per evitar que les entitats bancàries
fossin les que generessin les plusvàlues en casos de desnonament als ajuntaments, cosa
que és molt greu.
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Per tant nosaltres continuarem compromesos en evitar i aturar aquells desnonaments
que es puguin produir al nostre municipi. Tenim la sort que no és una problemàtica com
si ho és a altres municipis de Catalunya. Per tant , també per solidaritat amb els altres
municipis, des del nostre ajuntament ens comprometem a seguir treballant en aquestes
polítiques públiques d’habitatge per tal de donar solució a aquelles persones tinguin
dificultat d’accés a un habitatge digne que és el que tots i totes volem. En això si que
probablement coincidiríem a seguir treballant plegats i per tant, com deia i reclamava el
senyor Valiente, els emplacem aquest dia 12 de juliol a la reunió on l’equip de govern
exposarà aquest pla d’habitatge que s‘està treballant. Moltes gràcies.

Moció que presenta el grup municipal d’Acord+ERC-AM per l’adopció a l’Ajuntament de la
Garriga del salari mínim de mil euros

Exposició de motius
La Plataforma ANEM A MIL és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu aconseguir un
salari digne per a totes les persones que treballen al nostre país.

Denuncia que l’actual Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat pel govern espanyol en 655€,
és insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una persona per poder
viure a les ciutats catalanes.

Aquest SMI de 655€ és considerat injust per les institucions europees, que recomanen
augmentar-lo en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de vida decorós als treballadors i
treballadores, i les seves famílies, tal i com exigeix l’article 4.1 de la Carta Social Europea que
recomana un salari mínim equivalent al 60% del salari mitjà del territori. A Catalunya, el salari
mig al 2015 va ser de 2.136,5 euros, segons dades del INE difoses a mitjans de març. Això
permetria a Catalunya tenir un salari mínim de 1.098,77 euros per 14 pagues d’acord amb la
recomanació europea.

És alarmant la precarietat laboral actual: Una de cada cinc persones amb feina es troba en
situació de risc de pobresa (més de 637.000 catalanes i catalans, segons les darreres estimacions
oficials). El treball remunerat, sigui quin sigui, ha de permetre viure amb dignitat.
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Cal reduir les desigualtats salarials. Els sous de les ocupacions més ben remunerades són
gairebé un 400% més elevats que el de les ocupacions no qualificades. Necessitem un món
laboral més just, per aconseguir una societat més justa.

Per tot això, ANEM A MIL proposa que el salari mínim real a Catalunya sigui de MIL EUROS
mensuals a 14 pagues.

Un SM a mil euros de les persones treballadores amb un salari per sota d’aquest llindar, reduint
així la pobresa i la desigualtat.

Cal treballar en la generació d’incentius per la formació i en la millora de la productivitat dels
treballadors i les treballadores. Amb un SM més alt augmentarà la capacitat de consum i
l’activitat econòmica. Així, s’assolirà una distribució de la renda més justa i una societat més
cohesionada.

Un SM a mil euros comportarà un increment dels ingressos públics en concepte de rendes del
treball i de cotitzacions al sistema de seguretat social que han de servir per a incentivar
l’ocupació i el seu manteniment via bonificacions a la contractació per a microempreses i pimes.

Amb el SM a mil euros s’impulsarà un canvi de model laboral i productiu al nostre país sobre la
base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció dels governs
municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i també en les negociacions col·lectives en l’àmbit
privat. Un impuls que ha de fer-se present en el procés de futur que viu el nostre país, entre tots
els agents socials, econòmics i polítics.

Per tots aquests motius, el grup d’Acord+ERC de l’Ajuntament de la Garriga recull la iniciativa
de la plataforma Anem a Mil i proposa d’adopció dels següents

Acords

Primer. Avançar cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del personal al servei de
l’Ajuntament no siguin inferiors als 1.000 euros mensuals durant aquest mandat.

Segon. L’Ajuntament informarà de les mesures adoptades per fer possibles aquests objectius, i
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treballarà amb les empreses del municipi i les empreses que es presentin a licitacions públiques
per tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i treballadores amb sous més baixos
per tendir al mínim de 1.000 euros. En aquest sentit s’estudiaran, i si s’escau, s’adoptaran les
mesures normatives que incentivin les empreses subcontractades o receptores de recursos
municipals a adoptar el SM de 1.000€ entre el seu personal contractat, sempre que sigui
compatible amb altres mesures socials.

Tercer. Fer arribar aquest acord a l’associació Anem a Mil, a tots els grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de
Municipis de Catalunya, als sindicats CONC, UGT, CGT, Intersindical-CSC i CNT i a les
patronals PIMEC, CECOT i Foment del Treball Nacional.

INTERVENCIONS
El Sr. Lluis Marco llegeix els acords.

Intervé el Sr. Lluis Marco:
Aquesta moció ens ha arribat a través de l’associació “ Anem a mil”. Entenem que ha fet
un treball important per tal d’acondicionar les mesures socials salarials a tots els
treballadors del país i en aquest cas se’ns trasllada als treballadors de l’administració i en
el nostre cas de l’ajuntament. Per tant no només ens agrada sinó que els felicitem per haver
tirat endavant aquesta iniciativa i per això hem engegat aquesta proposta aquí a
l’ajuntament: A veure si som capaços d’arribar-hi.
També dir que la moció ens agrada especialment perquè en la línia d’estudiar i de mirar
d’arribar a acords i finalment aconseguir els objectius és prou laxa i deixa prou capacitat
de negociació com perquè mirem d’aprovar i aconseguir el que diu l’objectiu. És a dir no
ens marquem una obligatorietat, de moment, treballem cap a aquest objectiu i finalment si
arribem no caldrà que anem a més.
A la proposta que ens van fer arribar els “d’Anem a mil” hem afegit que en cas que
s’aprovi la moció es puguin traslladar els acords als sindicats i a les patronals. Gràcies.

Intervé la Sra. Meritxell Budó en representació del grup municipal de CiU:
Des del nostre grup ens adherim i votarem favorablement aquesta moció i recordin que des
de l’ajuntament de la Garriga aquest compromís ja el tenim, és un compromís ferm que ja
es va dur a terme la legislatura passada amb els plans d’ocupació. Vam considerar que no

p.o. 29/06/2016

107

podien ser de menys de 1.000 euros i per tant els plans d’ocupació en aquests moments,
quan són a jornada complerta, ja són de 1.000 euros bruts. El compromís d’aquesta
administració segueix ferm en aquest sentit, no hi ha ningú a l’ajuntament de la Garriga
que per proporcionalitat horària, ni per jornada complerta, ni pla d’ocupació, cobri menys
de mil euros. Celebrem aquesta moció perquè de fet el compromís com a institució ja el
tenim i avui el ratifiquem.

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA:
Com a CUP hem estat treballant força amb la idea d’una moció vinculada amb la
millora del salari mínim interprofessional (SMI) i sempre hem volgut presentar una
moció sobre això però al final no ho hem fet per la dificultat que té l’administració per
gestionar aquesta temes.
Estem totalment d’acord amb aquesta moció però creiem que li falten accions més
concretes que es puguin dur a terme des de l’ajuntament, com per exemple hi proposem
que es faci definitivament una relació de llocs de treball que potencií els sous més
desafavorits, dignificant així els llocs de treball i la reducció de la bretxa econòmica.
En cas que existeixi el complement de productivitat dels treballadors i treballadores de
l’Ajuntament, que és aquest marge que té l’administració dins els sous, fer que aquest
responguin a criteris d’igualtat salarial i repartiment de la riquesa.
I finalment, ja es diu a mitges a la moció, fer un seguiment exhaustiu dels convenis, cas
per cas de totes les empreses que treballen per l’Ajuntament de la Garriga, per vetllar
que apliquin el conveni que els correspon legalment. Perquè a vegades hi ha dos
convenis el nacional i l’estatal i de vegades s’aplica l’estatal perquè té pitjors
condicions. Crec que és un compromís important que cal tenir en compte com a
ajuntament, vetllar perquè s’apliquin els més dignes.

Aportaríem aquestes accions més concretes perquè ens sembla que la moció no concreta
massa i pensem que si, que hi ha un cert marge, encara que petit, a fer des de
l’administració local.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
A priori, pel títol, semblava una moció que tractaria d’una cosa sobre la que no tenim
competències, vist els acords i vist que ha sortit la Garriga va bé, perquè veig que la puc
tractar. També ho podia fer de l’altra manera però ara la puc tractar amb més dades.
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Parlant de dades jo crec que s’ha de parlar de quantes persones a Espanya cobren el SMI,
crec que són un 1,5 o 1,7 % de persones a jornada completa que cobren aquest salari.
Dit això també Eurostar diu que Espanya és el país de la CEE on menys persones cobren
fins el 105% del SMI. Imposar un salari mínim molt alt, el que genera si no està creuat
amb la productivitat dels treballadors, és més atur perquè arriba un moment en què no surt
a compte la contractació i això malauradament, acaba afectant els treballadors menys
qualificats. Hi ha un informe del Ban d’Espanya del 2012 que precisament parlava d’això,
de la possibilitat de perdre la feina si el SMI no anava d’acord amb la productivitat d’on
s’apliqués. Això afectaria a col·lectius molt vulnerables com serien els joves, els més
grans de 45 anys o les persones menys qualificades professionalment.
Nosaltres, des de Ciutadans proposem augmentar aquesta productivitat. Som uns dels
països que tenen una productivitat francament millorable a la vegada que incentivaríem la
declaració d’empreses que tinguin un valor afegit, com són les del sector tecnològic,
perquè aquestes són les que generen riquesa i això genera una productivitat també molt
més alta. Nosaltres parlàvem d’invertir fins i tot el 3% del producte intern brut en I+D+I.
Això creiem que reactiva l’economia i posa més persones dins de la seguretat social.
Mentre arribàvem a aquest augment de la productivitat, (a Espanya hi ha set milions i mig
de persones que treballen i són pobres, tenen un salari molt baix, un salari per sobre del
SMI però que no arriben) nosaltres proposàvem el tema, no de la renta mínima garantida,
però si del complement salarial . Ara no entraré en aquest tema perquè això és un tema de
campanya electoral, però teníem aquesta proposta.
També parlem de les empreses que vulguin treballar amb l’ajuntament de la Garriga les
quals haurien de tenir aquesta mesura, però si anem a les estadístiques veiem que empreses
que puguin, o la majoria d’empreses que puguin, pagar aquest salari de mil euros són
empreses de mitjanes a grans i el que tenim a Catalunya són empreses petites que no
totes, ni de tots els sectors, es poden permetre, malauradament, per temes de productivitat,
pagar aquests sous de mil euros.
No és el nostre model i no creiem que el salari mínim sigui sinònim de què la gent tingui
renda. En països nòrdics, com Dinamarca, Suècia, Finlàndia, etc., no tenen salari mínim i
són països

que tenen els salaris més alt perquè va molt lligat a la productivitat, el gran

mal de l’economia espanyola, catalana, que hem de millorar.
Votarem en contra de la moció.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP:
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Ea! I aquí s’acaba la sociociudadania!.
A nosaltres, quan ho debatíem amb el nostre grup ens va sembla inverosimil, però després
de veure la moció anterior encara m’ho sembla més. Tenim dues coses inverosimils avui.
La primera és que des de la regidoria d’habitatge s’imposin les polítiques d’habitatge a
partir d’una moció que s’ha fet. Sou l’equip de Govern!!
Per altra banda l’anterior moció és tant fàcil com fer-la. La proposta és de l’equip de
govern .
Un altre tema: si els que proposeu aquesta moció esteu governant és tant fàcil com dir “ a
partir d’ara ningú de l’ajuntament de la Garriga o vinculat a l’ajuntament de la Garriga
cobrarà menys de mil euros. Doncs això. Assegurar que els salaris del personal de
l’ajuntament no siguin inferiors a mil euros ja ho podeu fer!!!. No cal portar una moció. A
més si ja ho esteu fent em sembla una cosa ....
El punt 1 em sembla inverosimil, i la moció me la vaig haver de llegir dues vegades
perquè moltes de les mocions que ens passen si estem a govern les fem i si estem a
l’oposició les proposem, però si estem al govern i les podem fer no entenc perquè portem
una moció.
Dit això, nosaltres estem d’acord amb aquesta moció, però més enllà del salari mínim que
no pot cobrar un treballador vinculat a l’ajuntament de la Garriga, hi ha empreses que
estan treballant amb l’ajuntament i que no estan respectant els drets del treballadors i a mi
això em preocupa més que no el tema del salari mínim que és una cosa que ja s’està fent a
l’ajuntament de la Garriga.
Votarem a favor.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Jo li demano, Sr. Valiente que no aquí a micròfon obert, però que si té informació tan greu
com la que acaba d’anunciar, de què hi ha empreses prestant serveis a l’ajuntament de la
Garriga i que no compleixen els drets dels treballadors, l’emplaço a que després del
plenari o en un altre moment, amb calma, vingui i m’ho comuniqui perquè llavors prendré
les mesures pertinents i parlarem amb els departaments corresponents per tal que contactin
amb aquestes empreses.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP:
Ja ho vaig denunciar a la comissió paritària.
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Intervé la Sra. alcaldessa:
D’acord, doncs en prenc nota i si es va portar a la paritària vol dir que estan al cas tant el
departament de recursos humans com el comitè d’empresa i per tant els representats dels
treballadors i treballadores i suposo que s’estarà estudiant i treballant el tema i es prendran
les mesures que correspongui amb aquestes empreses, si pertoca. Així de gràfic i així de
clar.

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat:
Nosaltres hem estat comentant el tema. En el fons de la moció estem totalment d’acord.
També estem una mica sorpresos, com diu el Sr. Valiente perquè si els dos grups del
govern hi votareu a favor entenc que el fet de presentar la moció és perquè tingui més
ressò sinó no ho acabo d’entendre.

En segon lloc dir que no sé si realment es pot fer el punt segon, si és legal o no que puntuï
més a un concurs això del SMI. Jo ho dubto molt. Realment no sé si s’entén el punt dos.
Costa una mica d’entendre.

Jo votaré a favor perquè en el fons hi crec però crec que el punt dos no està clar.

Intervé la Sra. Carme Pérez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E:
Nosaltres hi votarem a favor . Tenia un dubte per demanar però ja se m’ha aclarit.
Podríem fer més amb aquesta moció posant un clàusula en totes les licitacions, sobre que
el SMI ha de ser de mil euros. A l’ajuntament de Barcelona es fa.
Anava a reclamar que es tingués en compte aquí amb els plans d’ocupació, però ja heu dit
el què . Perquè de fet si no es diuen de fer coses concretes només quedaria com una
declaració d’intencions.

Intervé la Sra. alcaldessa:
D’acord. De tota manera val a dir que no crec que sigui legal posar una clàusula d’aquest
tipus al redactat d’uns plecs, però en tot cas ho parlarem, ho estudiarem i en el cas que
sigui possible ho tindrem en compte i si no és possible serà perquè no és legal i per tant no
ho pot fer ni l’ajuntament de la Garriga, ni tampoc el de Barcelona. Estudiarem el tema.

Intervé el Sr. Lluis Marco:
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Gràcies als companys de CiU per adherir-se a la moció . Pel que fa a la proposta que deia
la CUP sobre l’RLT suposo que en el seu dia haurem de parlar , ja n’hem parlat en altres
plens. És un tema que tenim per discutir i que tard o d’hora haurem d’afrontar.
Ciutadans, Sr. Guillén, sempre que parlem de salaris mínims es diu que augmentar el salari
mínim augmenta l’atur i mai ens en recordem que el que podem fer és baixar el marge de
benefici o bé escorçar les diferencies salarials entre els quadres directius i el personal que
cobra menys. Diferencies que tothom sap que són molt grans, per tant abordem primer
aquest tema i després parlem de la productivitat. Evidentment, tothom està pel creixement
de la productivitat però mentre això no arribi podem parlar d’això altre i podem treballar
pels problemes de la gent que ho passa malament.
Sr. Valiente el tema més important de la moció era el segon, evidentment que estem
complint el punt número 1 però al punt 2 tindrem especial cura amb les empreses que
treballen amb nosaltres per assegurar-nos que compleixen amb això.
Això no vol dir, tal com diu el Sr. Bernaldo i com diu la Sra. Farrerons, que puguem
introduir temes a les contractacions que ara mateix no sabem, potser el Sr. secretari ens
podria informar, si serien legals o no . Ho estudiarem i en el cas que no sigui legal no
podrem fer-ho.
El que si podrem fer és exactament el que diu el punt número 2 que no parla exactament
d’això , sinó que està parlant de treballar perquè les empreses compleixin el salari mínim
interprofessional, no els hi estem exigint. Tal i com deia al principi de l’exposició aquesta
moció no està exigint, és una fase inicial de mirar que tothom arribi aquí i intentar arribarhi amb la negociació. I estem parlant de treballar “ (...) per tal de millorar les condicions
salarials dels treballadors i treballadores amb sous més baixos per tendir al mínim de
1.000 euros” . No sé si s’entén exactament o si ho estic entenent jo d’aquesta manera,
però en realitat està dient que treballarem perquè les empreses que estan amb nosaltres
arribin a complir això. Això no introdueix modificacions contractuals de cap mena.
“(...)s’estudiaran, i si s’escau, s’adoptaran les mesures normatives que incentivin les
empreses subcontractades (...) “

en això veurem fins a quin punt podem arribar.

Treballarem amb contractació evidentment. Gràcies.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Li ha quedat a tothom clar?. No. Quin aclariment volen?.

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA:
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No és un aclariment es demanar si accepten afegir aquestes propostes que hem dit.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Jo he entès que no.

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA:
Fer una RLT, analitzar el complement de productivitat perquè hi hagi un equilibri i fer
un seguiment dels convenis.

Intervé el Sr. marco:
En aquest moment no podem acceptar aquestes propostes.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP:
Llavors no entenc la moció. El punt 1 ja l’estan fent...

Intervé la Sra. alcaldessa:
Refermem la voluntat de seguir-ho fent.

Segueix el Sr. Valiente:
I el punt 2?. A partir d’on diu que intentaran treballar amb les empreses perquè arribin als
1.000, després diu “s’estudiaran, i si s’escau, s’adoptaran les mesures ..:” però quines
mesures incentivadores prendrem perquè les empreses subcontractades arribin a aquests
mil euros?.

Intervé la Sra. alcaldessa:
S’estudiarà vol dir que intentarem trobar de quina manera hi podem accedir a això, perquè
són empreses privades i tenen la seva pròpia autonomia. En tot cas podem treballar des de
la sensibilització, podem treballar des d’altres àmbits però recordant que són empreses
privades i que per tant la paraula final la tindran ells.
En tot cas intentar treballar per conscienciar és el que s’ha de fer des de l’administració
pública. Ser els primers en donar exemple per tal que tot el que comenci des de
l’administració pública es pugui anar traslladant a les empreses privades. Si jo crec que
com a ajuntament això ja ho complim ens serà més fàcil poder treballar i poder
conscienciar i per tant intentar aconseguir que les empreses contractades per l’ajuntament
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de la Garriga vagin incorporant en els seus salaris aquetes premisses de què ningú cobri
menys de 1.000 €. Jo crec que en resum aquest és el compromís que estem agafant amb
aquest segon punt.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP:
Llavors canvio el meu vot i m’abstindré perquè entenc que és un brindis al sol.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Respectem el seu posicionament de vot.
Més que “per l’adopció a l’Ajuntament de la Garriga del salari mínim de mil euros” si
els sembla podríem dir el títol de l’Anem a Mil: “Moció del grup municipal de
d’Acord+ERC-AM de l’ajuntament de la Garriga

en suport a “anem a mil”, la

iniciativa ciutadana per un salari digne”.

La moció queda redactada de la forma següent:
«Moció que presenta el grup municipal d’Acord+ERC-AM de l’Ajuntament de la Garriga en
suport a “anem a mil”, la iniciativa ciutadana per un salari digne”

Exposició de motius
La Plataforma ANEM A MIL és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu aconseguir un
salari digne per a totes les persones que treballen al nostre país.

Denuncia que l’actual Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat pel govern espanyol en 655€,
és insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una persona per poder
viure a les ciutats catalanes.

Aquest SMI de 655€ és considerat injust per les institucions europees, que recomanen
augmentar-lo en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de vida decorós als treballadors i
treballadores, i les seves famílies, tal i com exigeix l’article 4.1 de la Carta Social Europea que
recomana un salari mínim equivalent al 60% del salari mitjà del territori. A Catalunya, el salari
mig al 2015 va ser de 2.136,5 euros, segons dades del INE difoses a mitjans de març. Això
permetria a Catalunya tenir un salari mínim de 1.098,77 euros per 14 pagues d’acord amb la
recomanació europea.
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És alarmant la precarietat laboral actual: Una de cada cinc persones amb feina es troba en
situació de risc de pobresa (més de 637.000 catalanes i catalans, segons les darreres estimacions
oficials). El treball remunerat, sigui quin sigui, ha de permetre viure amb dignitat.

Cal reduir les desigualtats salarials. Els sous de les ocupacions més ben remunerades són
gairebé un 400% més elevats que el de les ocupacions no qualificades. Necessitem un món
laboral més just, per aconseguir una societat més justa.

Per tot això, ANEM A MIL proposa que el salari mínim real a Catalunya sigui de MIL EUROS
mensuals a 14 pagues.

Un SM a mil euros de les persones treballadores amb un salari per sota d’aquest llindar, reduint
així la pobresa i la desigualtat.

Cal treballar en la generació d’incentius per la formació i en la millora de la productivitat dels
treballadors i les treballadores. Amb un SM més alt augmentarà la capacitat de consum i
l’activitat econòmica. Així, s’assolirà una distribució de la renda més justa i una societat més
cohesionada.

Un SM a mil euros comportarà un increment dels ingressos públics en concepte de rendes del
treball i de cotitzacions al sistema de seguretat social que han de servir per a incentivar
l’ocupació i el seu manteniment via bonificacions a la contractació per a microempreses i pimes.

Amb el SM a mil euros s’impulsarà un canvi de model laboral i productiu al nostre país sobre la
base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció dels governs
municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i també en les negociacions col·lectives en l’àmbit
privat. Un impuls que ha de fer-se present en el procés de futur que viu el nostre país, entre tots
els agents socials, econòmics i polítics.

Per tots aquests motius, el grup d’Acord+ERC de l’Ajuntament de la Garriga recull la iniciativa
de la plataforma Anem a Mil i proposa d’adopció dels següents

Acords
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Primer. Avançar cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del personal al servei de
l’Ajuntament no siguin inferiors als 1.000 euros mensuals durant aquest mandat.

Segon. L’Ajuntament informarà de les mesures adoptades per fer possibles aquests objectius, i
treballarà amb les empreses del municipi i les empreses que es presentin a licitacions públiques
per tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i treballadores amb sous més baixos
per tendir al mínim de 1.000 euros. En aquest sentit s’estudiaran, i si s’escau, s’adoptaran les
mesures normatives que incentivin les empreses subcontractades o receptores de recursos
municipals a adoptar el SM de 1.000€ entre el seu personal contractat, sempre que sigui
compatible amb altres mesures socials.

Tercer. Fer arribar aquest acord a l’associació Anem a Mil, a tots els grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de
Municipis de Catalunya, als sindicats CONC, UGT, CGT, Intersindical-CSC i CNT i a les
patronals PIMEC, CECOT i Foment del Treball Nacional.»

El Ple de l’Ajuntament per 13 vots a favor (7 CiU, 4 Acord+ERC-AM, 1 SI-Solidaritat i 1ICVEUiA-E), 3 abstencions (2 C.U.P-PA, i 1 PSC-CP) i 1 vot en contra (C’s) dels 17 membres
assistents, essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la moció.

Tot seguit s’informa que hi ha dues mocions presentades per diferents grups i que s’ha
consensuat presentar-les en una de sola i avalada per tots els grups del consistori en
relació a la corrupció.

Les mocions inicials són:
PRIMERA
Moció que presenten els grups municipals de CiU, Acord+ERC-AM i CUP per un nou país
lliure de corrupció d’Estat .

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El diari Público ha difós les gravacions d'unes converses entre el ministre de l'interior en
funcions i candidat del Partit Popular per Barcelona, Jorge Fernández Díaz, i Daniel de
Alfonso, cap de l'Oficina Antifrau, en què es demostra la persecució dels poders de l'estat
contra Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya. Amb la
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intenció de fer descarrilar el procés d'independència, el ministre Fernández Díaz, amb la
connivència del cap de l'Oficina Antifrau, va intentar construir casos de corrupció per
desacreditar els partits favorables a la independència de Catalunya davant de la societat.
Malgrat els seus intents per desprestigiar els partits sobiranistes, els implicats en aquestes
gravacions, no han trobat cap indici de corrupció per a fer-ho. Les forces polítiques
independentistes són perseguides per tots els poders de l'Estat espanyol per entorpir que
compleixin el mandat de la ciutadania de Catalunya.
La publicació de les gravacions ha generat una ràpida reacció entre la societat civil que ha
convocat manifestacions per expressar el rebuig a aquests fets.
Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de treballar per
enfortir la integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la investigació de la
corrupció.
Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta qualsevol intent
de discriminació i persecució per raó de pensament i no poden quedar impunes fets com els
descrits, propis d’estat totalitaris.
Atès que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics d’un Estat.
Per tots aquests motius, els grups municipals d’Acord+ERC, CiU i CUP-PA, de l’Ajuntament
de la Garriga proposen d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. L’Ajuntament de la Garriga exigeix la dimissió, tant del Ministre de l’Interior en
funcions, el Sr. Jorge Fernàndez Díaz, com del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Sr.
Daniel de Alfonso Laso, ja que en cas de confirmar-se aquesta informació, haurien pogut fer un
ús indegut del seu càrrec a l’intentar perseguir i reprimir ideològicament a polítics
independentistes.
Segon. Manifestar el suport de l’Ajuntament de la Garriga a les accions que tant el Parlament
de Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme per esclarir els fets i
demanar responsabilitats a les persones implicades.
Tercer. Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un nou país
lliure de corrupció d’Estat.
Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Associació de Municipis per la Independència.

SEGONA.-
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Moció que presenten els grups municipals de C’s i PSC-CP, per demanar la dimissió del
Ministre de l’Interior Jorge Fernández Diaz i el Director de la Oficina Antifrau de
Catalunya, Daniel de Alfonso.

Atès que en els darrers dies han sortit als mitjans de comunicació informació sobre unes
converses entre el Ministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz i el Director de la Oficina
Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, on el primer demana una persecució judicial contra
responsables d’altres formacions polítiques.
Atès que no és la primera vegada que es descobreixen reunions i converses entre el Ministre
Fernandez Diaz fora de l’àmbit legal, com va ser la informació de la reunió entre ell mateix i
l’Ex Ministre Rodrigo Rato, quan aquest estava sent investigat per il·legalitats en la fusió de
Bankia.
Atès que la Oficina Antifrau ha de ser un òrgan independent que vetlli per l’acompliment per
l’acompliment de la legalitat en el sector públic, mitjançant la prevenció i la investigació de la
corrupció, cosa que s’incompleix en la informació extreta de les converses que han sortit a la
llum, ja que s’utilitzen pressions polítiques en la recerca de proves que no existeixen.
Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental recollit a la Constitució i que es vulnera
amb la incentivació a la persecució de les institucions per pensaments polítics diferents als que
avui governen.
Atès que són molts els presumptes casos de corrupció o d’extralimitacions de les funcions del
càrrec que han envoltat al govern del PP, alguns sense cap tipus de resposta com el Cas
Barcenas i d’altres que han comportat a dimissions com les de l’Ex Ministre Soria.
Per tot això els grups municipals del PSC – CP i de C’s de l’Ajuntament de la Garriga proposa
els següents acords
1. La dimissió immediata del Ministre d’Interior Jorge Fernández Diaz i del Director de la
Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel De Alfonso.
2. La inhabilitació per a poder ocupar qualsevol tipus de càrrec públic del Sr. Jorge Fernandez
Diaz i el Sr. Daniel De Alfonso.
3. Manifestar el suport de l’Ajuntament de la Garriga a les accions que es duguin a terme de
del Parlament de Catalunya en la demanda de responsabilitats a aquestes dos persones.
4. Traslladar els acords al Govern de la Generalitat, als grups representats al Parlament de
Catalunya, a les Entitats Municipalistes i al Ministerio del Interior i a la Oficina Antifrau de
Catalunya.
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INTERVENCIONS
Intervé la Sra. alcaldessa:
Ara haurem de votar la retirada de la moció que presentaven d’Acord+ERC-AM, CiU i
C.U.P-PA, per un país lliure de corrupció d’Estat i alhora també retirar la moció que
presentaven conjuntament el PSC i C’s per demanar la dimissió del ministre de
l’interior Sr. Jorge Fernández Diaz i el Director de la Oficina Antifrau de Catalunya,
Daniel de Alfonso. No és que haguem canviat de parer sinó que hem estat capaços de
treballar plegats per arribar a un text de consens i per tant podrem debatre només una
moció en comptes de dues. Al principi del plenari s’ha repartit a tothom el text
alternatiu.
Per tant hauríem de votar la retirada d’aquestes dues mocions i després la incorporació
del nou text de la moció.

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

Intervé la Sra. alcaldessa:
Ara votarem la incorporació de la moció que en aquest cas presentarien tots els grups
municipals.

De conformitat amb allò que disposen els articles 103.3 del Decret legislatiu 2/2003, pel
qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i 91.4 del RD
2568/86, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les entitats locals, cal que el ple, per majoria absoluta, aprovi la introducció d’aquesta
moció extraordinària a l’ordre del dia.

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 incorporar la moció.

Moció que presenten els grups municipals d’Acord+ERC-AM. CiU, C.U.P-PA, C’s, PSC-CP,
SI-Solidaritat i ICV-EUiA-E per un país lliure de corrupció d’Estat
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Exposició de motius

El diari Público ha difós les gravacions d'unes converses entre el ministre de l'interior en
funcions i candidat del Partit Popular per Barcelona, Jorge Fernández Díaz, i Daniel de Alfonso,
cap de l'Oficina Antifrau, en què es demostra la persecució dels poders de l'estat contra les
forces polítiques que no governen a l’estat espanyol i, aquests darrers dies de manera especial
contra Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya.

Segons aquestes converses publicades darrerament, amb la intenció de fer descarrilar el procés
d'independència, el ministre Fernández Díaz, amb la connivència del cap de l'Oficina Antifrau,
va intentar construir casos de corrupció per desacreditar els partits favorables a la independència
de Catalunya davant de la societat. Malgrat els seus intents per desprestigiar els partits
sobiranistes, els implicats en aquestes gravacions, no han trobat cap indici de corrupció per a
fer-ho.

Amb anterioritat, també s’havien descobert i fet públiques altres reunions i converses del
ministre Fernández Díaz fora de l’àmbit legal, com per exemple en el cas de fusió de Bankia.

La publicació de les gravacions ha generat una ràpida reacció entre la societat civil que ha
convocat manifestacions per expressar el rebuig a aquests fets.

Atès que l’Oficina Antifrau de Catalunya ha de ser una institució independent, que ha de
treballar per enfortir la integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la
investigació de la corrupció, cosa que s’incompleix en la informació extreta de les converses
que han sortit a la llum, ja que s’utilitzen pressions polítiques en la recerca de proves que no
existeixen.

Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta qualsevol intent
de discriminació i persecució per raó de pensament i no poden quedar impunes fets com els
descrits, propis d’estat totalitaris que incentiven la persecució de les institucions per pensaments
polítics diferents als que avui governen.
Atès que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics d’un Estat.

Per tots aquests motius, els grups d’Acord+ERC, CIU, CUP, C’s, PSC, SI i ICV de
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l’Ajuntament de la Garriga proposen l’adopció dels següents

ACORDS

Primer. L’Ajuntament de la Garriga exigeix la dimissió, tant del Ministre de l’Interior en
funcions, el Sr. Jorge Fernàndez Díaz, com del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Sr.
Daniel de Alfonso Laso, ja que en cas de confirmar-se aquesta informació, haurien pogut fer un
ús indegut del seu càrrec a l’intentar perseguir i reprimir ideològicament a polítics
independentistes.

Segon. Manifestar el suport de l’Ajuntament de la Garriga a les accions que tant el Parlament de
Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme per esclarir els fets i demanar
responsabilitats a les persones implicades.

Tercer. Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un país lliure
de corrupció d’Estat.

Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, a
l’Associació de Municipis per la Independència, al Ministerio del Interior i a la Oficina Antifrau
de Catalunya.

INTERVENCIONS
Intervé el Sr. Albert Benzekry, en representació del grup municipal d’ACORD-ERC-AM:
Intentaré ser breu, primer perquè tots els grups municipals i això és molt d’agrair, s’han
sumat a aquest text conjunt. Això passa poques vegades i les poques vegades que passa i
fent servir paraules del regidor Sr. Guillén, fa tremolar.
Aquest és un fet que ens fa tremolar i molt a tots, l’exposició de motius és sobradament
coneguda, és la publicació en premsa d’una sèrie de converses entre el Ministre
d’Interior en funcions (en funcions molt curioses) i l’ex-cap ja, directament fulminat
aquet matí pel Parlament de Catalunya, de l’Oficina Antifrau el senyor Daniel de
Alfonso.
Suposo que en el posicionament de cada grup hi poden haver accent diferents però el
que és important són els acords que tot seguit llegiré.
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Des del nostre grup voldríem destacar la gravetat d’aquest fet que ens constata una
vegada més la irreformabilitat de l’Estat espanyol

i l’enquistament d’unes certes

pràctiques que diuen entre poc i res del concepte democràtic i de l’ús de determinades
institucions. A la pràctica aquestes conxorxes, manipulacions i invencions per
desacreditar posicionaments polítics no compartits són poc netes. Certament són més
netes les clavegueres que ara es descobriran al carrer Calàbria que no pas certes
pràctiques o certs canals per on circulen tot tipus d’informació tòxica i plena de detritus.

El Sr. Benzekry llegeix els acords de la moció.

Intervé la Sra. Meritxell Budó en representació del grup municipal de CiU:
Breument perquè aquí tots estem per denunciar uns fets que la paraula per qualificar-los
no és reprovable. Són fets propis de temps passats i nosaltres volem ser ciutadans i
ciutadanes dels segle XXI i volem oblidar temps passats, temps d’acusacions a dit,
temps de judicis sense jutges i tot el que representen persones com aquest ministre que
ens ha tocat pair.
Breument, les frases dels darrers dies són del tot inadmissibles. Inadmissibles quan
parlen de Xavier Trias i diu el senyor, per dir-li d’alguna manera, de Alfonso

“ jo

ministres sóc partidari de donar el cop, quan el cop mati l’animal... “ . Què estem
dient?. Això ho està dient el cap de l’oficina antifrau a un ministre. “..Tenim prou
munició per guardar i dosificar...” , “..donar-la tota de cop no, perquè no sabem com
jugarà l’enemic...” . He agafat les del diari d’avui “ això de Xavier Trias ja circula..”
diu el ministre. La mentida del Xavier Trias. I no hi ha ni disculpa . De fet no hi ha
disculpa possible, aquesta persona ha de dimitir, ha de plegar .
Però lluny d’això la majoria de ciutadans renoven la confiança del que representa aquest
senyor ministre i aquesta és una cosa encara més greu. Els resultats de les urnes han
estat el que han estat i no han donat cap tipus de càstig a actituds del tot feixistes com
aquestes que s’han evidenciat i que aquest senyor ministre ha estat fent durant anys i
anys.
Celebro una frase de Xavier Tries d’avui que diu “ sabíem que el ministre era un home
deshonest, ara ho sap tothom” . Potser no n’hi ha prou amb saber-ho i el que cal
prendre són mesures i aquestes mesures són denunciar i aprovar mocions com les que
presentem avui i amb la força de la que presentem avui, perquè la presentem totes les
formacions polítiques d’aquest plenari, sabent com sabem que en segons quins temes
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ideològicament estem a les antípodes. Per això celebro que haguem estat capaços de
posar-nos d’acord amb un text únic i conjunt de denúncia d’uns fets tan reprovables,
lamentables, vergonyosos i vergonyants com han estat els que aquestes dies hem pogut
evidenciar i per això li deia abans al Sr. Valiente, al principi del debat, la feina que fa
cada un de nosaltres des del seu posicionament polític diferent i de vegades a les
antípodes , però quan és el moment de temes seriosos que tots estiguem a la una i que
tots estiguem en aquest cas presentant conjuntament aquesta moció crec que ens honora.
Permeti’m que els agraeixi a tots plegats l’esforç d’haver aconseguit aquest consens
amb aquesta moció.

Intervé el Sr. Roger Prims, en representació del grup municipal de la CUP-PA:
No cal justificar el vot, en el sentit només d’aquests matisos que ja indicava el Sr.
Benzekry que hi hauria. Estem d’acord amb la premissa que dóna títol a la moció ja que
més o menys, més de pressa, algun dia més a

poc a poc, sembla que alguns estem

intentant fer una república que pretenem lliure, perquè els seus ciutadans haurien de ser
lliures, justa, perquè els drets siguin respectats i tothom hi tingui els mateixos i com
menys desigual millor ja que pretenem tot això que deia, que hem de construir un país
amb un comportament ètic, exemplar en l’exercici dels càrrecs públics.
M’atreviria a dir, tornant el títol de la moció que a nosaltres una mica tant ens fa si el
país és nou o vell, la qüestió és que estigui net de pràctiques mafioses en el seu aparell
estatal. El problema és que es constata que això és molt difícil, sinó ja impossible
d’aconseguir a l’Estat espanyol que ha anat mantenint aquest tipus de pràctiques al llarg
de tot el post franquisme, per no tirar massa enrere.
Les clavegueres de l’Estat han estat actives i a ple rendiment des de la mort del dictador
i s’han estat perseguint i reprimint independentistes catalans des del primer dia . El
mateix passa ara, Fernández Diaz va fer empresonar els portadors d’una pancarta amb el
nom d’independència en una manifestació contra la LOAPA quan era governador civil
de Barcelona. Per tant diguem que no és un nouvingut en les pràctiques repressives.
Benvinguts també els que descobreixen ara la claveguera de l’Estat i fan grans
escarafalls. En algun moment alguns d’aquests partits van ser connivents i avui mateix,
per exemple, vull recordar que fa 24 anys que va començar l’operació Garzón. Per això
torno a dir que la repressió de l’independentisme no és gens nova i tanmateix això no
ens impedeix a nosaltres, sigui qui sigui, de denunciar-ho sempre i de demostrar el
nostre ple suport a les persones que pateixen el joc brut estatal vinguin d’on vinguin.
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Insisteixo hem de ser exigents, però sobre tot també amb nosaltres mateixos. Que
tinguin un país lliure de corrupció d’Estat al final serà responsabilitat fonamentalment
nostra i si ens traiem de sobre l’Estat espanyol perdérem moltes excuses. Per tant
l’exigència màxima és de comportament exemplar en els nostres propis àmbits
competencials, que ja podríem començar ara mateix, perquè també hi ha hagut
muntatges policials contra dissidències a l’àmbit autonòmic. O per posar un altre
exemple estaria bé no elaborar fitxers de periodistes per part d’agents interns per ordre
de la Comissaria General d’Investigació Criminal dels Mossos, com es feia ahir mateix.
En definitiva, marxem d’una vegada d’uns Estat irreformable i retrògrad però aprofitem
per construir-ne un de digne i exemplar i evitem que l’esperit de Joseph Fouché
romangui al mateix lloc fent totes les funcions i servint totes les idees sigui quins siguin
els dirigents, els governs, els règims o els sistemes o els països, es diguin Fernández
Diaz o es diguin d’una altra manera. Gràcies.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
En primer lloc celebrar que haguem arribat a aquest consens. Crec que ara mateix la
moció és una faixa o un corsé que ens està encorsetant a tots perquè hem cedit una
mica, però ara al torn de defensa de la moció ens hem alliberat, cadascú ja ha fet el seu
accent i ha dit la seva i ho trobo normal perquè al capdavall crec que el que importa i el
que és important són els acords que senyalem.
Jo tinc poca cosa més a afegir . És totalment denunciable el que ha fet el ministre, no
s’entén que ara es faci la víctima. Dir que la víctima és ell és propi de tenir la cara de
ciment, o de formigó .
Només unes petites matisacions del que s’ha dit fins ara. Jo no elevaria, com ha dit el
Sr. Benzekry, el fet del ministre a desacreditar tot un Estat , perquè l’Estat de dret
funciona. L’Estat de dret funciona en casos de corrupció com el Gürtel, com el cas dels
ERE, funciona en molts casos de corrupció. No elevem a una generalització, perquè
normalment quan fem una generalització errem una mica. No crec que l’Estat espanyol
sigui putrefacte pel tema del ministre. És el ministre el que ha donat una imatge del país
molt putrefacta i gens edificant.
El tema del vot, jo crec que hem de respectar el tema del vot, a mi tampoc m’ha agradat,
evidentment el resultat del 26J però si la majoria dels espanyols han votat perquè el PP
tingui 137 diputats ho haig de respectar i ho haig de fer pel mateix cas que aquí hi ha un
partit com Convergència, com el seu partit Sra. Budó, que té una seu embargada, que té
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el cas Pujol i la gent els ha continuat donant recolzament. Alguna cosa tindran o els
altres no han sabut encara com ... o jo crec que ja els han pres el número, pels resultats
que porten últimament, però s’ha de respectar el que vota la gent, evidentment.
Poca cosa més a afegir. Afegir-me

a la condemna d’aquest ministre i tan de bo

dimiteixi. Però dimitir com es diu en aquest país és un non rus que sembla ser que al PP
coneix molt poca gent. Gràcies.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP:
Jo no faré referència a cap cas de corrupció, ni res per l’estil, perquè avui hem
aconseguit consensuar una moció que crec que quan alguns ens justifiquem, tan d’una
banda com de l’altra, perdrem l’essència de la moció. Penso que s’ha dit tot quan s’ha
fet la lectura de la moció i algunes intervencions, per mi, sobraven.
Naturalment agrair a tots els partits polítics que estem aquí representats perquè hem
arribat a un consens a partir d’una moció que va presentar Esquerra, al final hem fet
una moció

concertada i jo em sento molt còmode quan aquestes coses són

consensuades i sincerament em vull agafar a les paraules de la Sra. alcaldessa dient que
aquí estem per fer política municipal i a mi el que em queda fora de les fronteres de la
Garriga em queda, considero, molt lluny .
Enhorabona a tots i espero que això no es quedi aquí i el senyor diputat en aquest cas o
ministre en funcions no prengui l’acta a la propera legislatura perquè d’aquesta manera
no li haurem de demanar compareixences al proper Congrés i ens estalviarem mals de
caps tots i cadascun.

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat:
Primer alegrar-nos pel consens, no podia ser d’una altra manera davant d’aquests dos
individus. A mi hi ha hagut moments en què em semblava que sentia una conversa
gravada al búnquer de Berlin. Tot molt ranci.
A part de tot això, li diré al Sr. Àngel Guillén que l’Estat de dret no funciona perquè si
funcionés l’endemà la fiscalia hagués obert una investigació a aquest individu, per dir-li
d’alguna manera, i no ho ha fet. Llavors l’Estat de dret no funciona i si a sobre té la
cara de presentar-se a les eleccions i a sobre ell és la víctima, llavors més val que ens
anem tots ben lluny.

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

p.o. 29/06/2016

125

Nosaltres votem a favor i estic molt d’acord amb la postura del Sr. Àlex Valiente.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Ara votarem la moció. Òbviament no contestaré per al·lusions al Sr. Guillén .Crec que
el seu comentari ha estat totalment desafortunat i fora de lloc. Ara no li contestaré però
podria estar-m’hi molta estona explicant-li moltes coses.
En tot cas celebrar el consens més enllà de les seves paraules desafortunades perquè
vostè de vegades reclama que fem combregar amb rodes de molí o perquè en certs
debats introduïm certs temes nacionalistes i ara ha intentat en aquest sentit desprestigiar
el partit que representem aquest equip de govern, per tant crec que no mereix resposta
en aquest sentit.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP:
Tan desafortunades han estat les paraules del Sr. Ángel Guillén com les dels portaveu
de la CUP. Considero que també ha estat desafortunades.

Segueix la Sra. alcaldessa:
D’acord. Doncs deixem les paraules desafortunades perquè han enterbolit l’esperit de
consens d’aquesta moció.

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

16. Precs i Preguntes
Prec que presenta el grup municipal de la C.U.P-PA per demanar concreció i proposar
prioritats de la nova regidoria de la infància

Atès que l’Equip de Govern ha anunciat a través dels mitjans la creació d’una nova Regidoria de
la Infància.

Atès que la resta de grups no n’han estat degudament informats ni en saben els detalls.

p.o. 29/06/2016

126

Ates que s’ha celebrat un Festival de la Infància com a tret de sortida d’aquesta Regidoria però
no s’ha fet cap altre pas.

Atès que no s’han definit ni concretat les línies de treball de la futura Regidoria.

Per tots aquest motius formulem el següent PREC:
a) Que es detalli i concreti quan es posarà en funcionament aquesta (necessària) Regidoria,
qui se’n farà càrrec i quines línies de treball tindrà.
b) Que la Regidoria es posi en marxa el més aviat possible i treballi conjuntament i
transversal amb les altres Regidories que hi tenen relació. Per això s'hauria de coordinar
amb altres àrees per tal de garantir la transversalitat de la infància apostant per unes
polítiques municipals de caràcter integral.
c) Que més enllà de fer un Festival un dia a l’any treballi àmbits com els camins escolars,
zones de vianants, voreres adaptades, situació de pobresa de famílies amb criatures
(amb estudi que l’acompanyi), protocols antibullyng escolar, beques de menjador, parcs
i espais infantils de qualitat i adaptats a totes les edats, festes infantils ben pensades,
creació d’una ludoteca municipal, etc.
d) Que tingui com a prioritat apostar i treballar per una educació i espais no sexistes, tant
pel que fa a la cura de les criatures com en l’àmbit de l’educació però també del lleure.
e) Que es creï un Pla Local d'Infància definit conjuntament amb el Consell d'Infants.
f) Que es posi en marxa un protocol referent a com afecta a nens i nenes, la violència
masclista en l'àmbit de la parella i família. Que des del SIAD s’atenguin criatures, de
manera puntual, en casos d’urgència.

INTERVENCIONS
La Sra. Dachs llegeix el prec

Intervé el Sr. Jordi Pubill, regidor de joventut.
Bon vespre a tothom. Al cartipàs no hi ha cap regidoria de la infància, per tant no està
constituït com a tal en aquesta legislatura, però si que hi és al nostre ideari i per tant
tenim la intenció que en un futur es pugui constituir.
Al PAM de joventut ja queda constatat que des de l’àrea ens hem compromès a liderar
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estratègies enfocades cap a aquest col·lectiu, per tant jo mateix reafirmo el que diu el
PAM i li conformo que ho lideraré i ho farem des de l’àrea de joventut.
Evidentment que això es coordina amb altres àrees, de fet ja ho estem fent, per garantirne la total transversalitat. Efectivament el festival de la infància és un punt de partida i
tenim molt clar que hem de seguir treballant amb les diferents àrees que corresponguin
com ja ho estem fent. A mode d’exemple li puc comentar que des de l’ajuntament ja es
va decidir la passada legislatura complementar amb recursos propis les beques
menjador. Això ho estem fent, ho seguim mantenint i ho seguirem fent.
Comentar-li també que serem dels tres primers municipis amb un parc infantil adaptat
per a nens amb dificultat de mobilitat i dir-li que treballarem juntament amb el consell
d’infants en un pla local d’infància amb l’objectiu de desenvolupar un municipi amic de
la infància per garantir que els nens i nenes del nostre poble siguin ciutadans i
ciutadanes de ple dret, incloent-hi també, en aquest mateix pla les campanyes de
sensibilització per tal de crear espais no sexistes i adequar els protocols adequats.
Sempre en pro del procés d’empoderament dels més petits del nostre municipi.

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA:
Perfecte, doncs ja ens donaran els detalls de com va evolucionant.

Prec que presenta el grup municipal de la C.U.P-PA sobre la modificació del Reglament
Orgànic Municipal(ROM)

La Sra. Clara Dachs llegix el prec.

Atès que l’Ajuntament de la Garriga disposa d’un Reglament Orgànic Municipal (ROM)
aprovat el 22 d’abril de 2009, on s’hi regula el règim organitzatiu i de funcionament dels òrgans
municipals.

Atès que l’Ajuntament de la Garriga disposa d’un Reglament de Participació Ciutadana (RPC)
aprovat en data 29 d’abril de 2011.

Atès que el partit signant d’aquest prec amb representació al Ple de l’Ajuntament aposta
fermament per garantir i millorar la participació ciutadana.
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Atès que els consells de poble i consells sectorials són eines de proximitat per fomentar la
participació ciutadana entre el veïnat del nostre municipi.

Per tots aquest motius formulem els següents PRECS:
•

Convocar la Comissió Política de Participació Ciutadana, per treballar possibles
reformes i modificacions del Reglament Orgànic Municipal i del Reglament de
Participació Ciutadana.

•

Que aquesta comissió es marqui com a objectius la millora d’alguns elements com
l’audiència pública, el consell de poble i els consells sectorials, entre altres.

•

Que en l’assoliment dels objectius marcats per la comissió també hi formi part la
ciutadania mitjançant mecanismes de participació ciutadana.

•

Finalitzar els treballs el més aviat possible, durant l’any 2016.

INTERVENCIONS
Intervé la Sra. alcaldessa:
Tal i com vàrem comentar ahir a la comissió de participació ciutadana és voluntat de
l’equip de govern poder revisar el ROM, per tal d’adequar-lo i que pugui ser més
flexible i tenir més participació en aquest ajuntament. Vàrem quedar que de cara a la
tardor ens emplaçaríem a començar a treballar. Es tracta de proposar un calendari per tal
de posar fil a l’agulla.

Prec que presenta el grup municipal de la C.U.P-PA contra la música sexista

Atès que la música és un element important de transmissió ideològica.

Atès que a través de la música (indistintament als gèneres musicals) sovint es transmeten (de
manera conscient o no) missatges sexistes, així com en les expressions d’alguns punxa-discs.

Atès el risc que suposa la normalització del sexisme, en aquest cas, a través de la música.

Per tots aquest motius formulem el següent PREC:
•

Incloure en el contracte dels Punxa-discs i músics que actuïn contractats per
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l’Ajuntament una clàusula amb el compromís de no actuar amb actituds o expressions
sexistes durant l’actuació.

INTERVENCIONS
Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA:
Presentem aquest prec perquè en diverses ocasions hem participat a la Festa Major o en
algunes activitats que s’havien programat al carrer per famílies o per infants i ens
adonàvem que la música era poc adequada o sobretot que els comentaris d’alguns D’j
eren explícitament sexistes, perquè vivim en una estructura patriarcal de que encara no
ens hem desprès, però consideràvem important i per això fem aquest prec, incloure a la
contractació de punxa disc i músics que actuïn contractats per l’ajuntament, una
clàusula amb el compromís de no actuar amb actituds o expressions sexistes durant
l’actuació perquè en concret fa dos anys durant la festa major hi van haver comentaris
bastant ofensius en aquest àmbit i molta gent es va queixar.

Intervé el Sr. Pubill:
Actualment estem demanant a tots el D’j i grups que actuen que excloguin aquestes
actituds i expressions. Tanmateix no trobo cap inconvenient en què puguem incloure-hi
una clàusula als contractes que encara no estiguin signats, per aquesta Festa Major i ho
podem incloure i el que no, en propers esdeveniments susceptibles d’aquestes actituds
també em sembla bé que ho puguem incloure.
Aprofito per informar-vos, donat que és un tema que ens preocupa a l’ajuntament, que
amb l’objectiu de contribuir a vetllar per una Festa Major que garanteixi la bona
convivència i les relacions respectuoses i igualitàries

l’ajuntament aquest any ha

impulsat una campanya per prevenir el sexisme dins els espais de lleure i especialment a
les activitats d’oci nocturn. Sota el lema N+O = NO es vol sensibilitzar sobre les
agressions sexistes que sovint es produeixen en espais de gresca i alertar de la necessitat
de denunciar-les tan si es pateixen en primera persona com si en som testimonis.
El dia 5 de juliol hi haurà la presentació de la campanya, es formarà als agents de la nit,
per tant a tots els tècnics i a la gent que hi haurà a les barres , es faran les consignes
adequades .Es donaran també unes polseres per aquesta campanya, es faran cartells, us
he portat una mostra, es donarà informació i es farà una falca publicitària per la ràdio i
es faran eslògans perquè es puguin dir durant les nits de Festa Major amb complicitat
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dels grups cantants que hi haurà. Per tant és un tema que ens preocupa i que ja estem
posant fil a l’agulla. Gràcies.

Prec que formula SI-Solidaritat la Garriga per tal que la Garriga tingui una ordenança
municipal que reguli els usos dels patis de les naus industrials

Vist que hi ha empreses als nostres polígons que fan servir els patis de les seves naus per
emmagatzemar productes que poden ser molt inflamables.

Vist que aquests patis normalment estan adossats a altres patis d’altres empreses.

Vist que hem rebut queixes d’empresaris que tenen por perquè el patí del veí hi te productes
molt inflamables com son plàstics, sense cap mesura de prevenció d’incendis.

Vist que el nostre pla urbanístic no deixa prou clar els usos dels patis de les naus industrials.

Vist que no es realitzen inspeccions periòdiques per tal de comprovar que les empreses
compleixin estrictament amb la llicència d’activitats en el seu dia concedida.

Vist els casos d’altres poblacions on un incendi a alguna nau que emmagatzemava productes
inflamables ha acabat amb moltes naus afectades.

Proposem al ple municipal de la Garriga:

1/ Què els serveis tècnics de l’ajuntament de la Garriga redactin una ordenança on quedi regulat
els usos dels patis de les naus.

2/ Què dita ordenança reguli especialment l’emmagatzemat de productes inflamables i tòxics.

INTERVENCIONS
El Sr. Xavier Bernaldo, llegeix el prec.

Intervé la Sra. Neus Marrodán, regidora d’Urbanisme i Medi ambient:
D’entrada voldríem dir que entenem perfectament la reflexió el que proposen en aquest
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prec, però penso que és important que puguem puntualitzar determinades coses al
voltant de si és possible o no redactar una ordenança i si l’ordenança ha de ser l’espai
legal que reculli aquesta protecció que es busca i que actualment s’està treballant ja des
de l’ajuntament.
Dic això perquè la normativa urbanística actual, la del planejament local, ja fixa a les
llicències que s’estableixin tota una sèrie de condicions de protecció d’acord amb els
usos industrials de cadascuna de les naus. Aquesta regulació d’usos no fa referència
únicament a la perillositat de l’element que hi ha als magatzems de les naus, sinó que
també té en compte altres factors, com la salubritat, la neteja i l’entorn on s’ubiquen les
activitats. Això a nivell urbanístic.
Hi ha també la legislació a nivell d’activitats i penso que aquesta és la que és realment
restrictiva i la que ens protegeix i la que ens ajuda evitar riscos a les industries que
tenim a nivell local aquí a la Garriga.

Pel que fa als productes inflamables i tòxics hi ha una normativa específica que és
d’aplicació a totes les indústries tan si els productes tòxics o potencialment de risc estan
a l’aire lliure com si estan dins d’una nau i aquesta regulació. Actualment és suficient i
precisament per això, perquè la legislació vigent que és superior a la de l’ordenança
municipal entenem que és prou

àmplia el que estem fent és aplicar-la i que

s’acompleixin aquestes normatives d’acord amb les activitats a les quals s’ha donat
llicència.
En algun punt del prec vostès diu que no es realitzen inspeccions periòdiques a les
empreses que ja tenen unes activitats donades d’alta d’acord amb una llicència. Entenc
que ja és coneixedor que cada tipus d’activitat té un sistema de control establert per la
pròpia normativa d’activitats. Hi ha una sèrie d’inspeccions que s’han de fer de manera
periòdica quan les activitats es regeixen pel règim de llicència les inspeccions
obligatòries que ha de complir l’empresa d’actualització s’ha de fer cada 6 anys, ho ha
de fer a través d’una entitat d’inspecció i control i quan les empreses es regeixin amb el
que és l’ànnex 1, que és diguéssim de més gravetat s’han de fer les inspeccions cada 4
anys.
Paral·lelament, no és el cas de la consulta que ens està fent, però a més a més hi ha totes
les altres llicències que es donen per comunicació, en aquest moment s’està fent tot un
protocol d’inspecció d’aquestes empreses d’acord amb un ajut tècnic de la Diputació
perquè com ja sabem la comunicació prèvia pel que son les activitats innòcues s’obren i
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després no hi ha un règim i nosaltres el volem continuar fent.
Actualment el control s’està fent pels nostres tècnics i pertoca als casos que
personalment i a nivell d’equip de govern ens preocupen de dues activitats del polígon
que estan fent una acumulació de productes als patis cal que sàpiguen que ja s’han fet i
s’estan fent inspeccions periòdiques de control, que s’han iniciat els expedients oportuns
d’ordre d’execució i que derivaran en sancionadors, perquè en aquests moments ni amb
els advertiments ni amb aquestes ordre d’execució no s’està complint el no
emmagatzematge als patis.
A tot això, la resposta de si pertoca fer una ordenança o no, jo crec que l’hem
d’analitzar si veiem que en algun cas les lleis que tenim sobre la taula no funcionen.

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat:
Abans de fer aquest prec vaig estar consultant amb els tècnics municipals, ells em van
dir personalment que creien que seria una forma tenir una ordenança. Perquè una cosa
és la llicència urbanística que s’atorga i diu quin usos podrà tenir aquella parcel·la,
aquella nau, o el que sigui i l’altra és l’activitat que després s’hi realitzi dins aquella
unitat urbanística. La llicència d’activitats es concedeix per una activitat però pot ser
que s’estigui realitzant una altra, per modificacions que no hagin sigut notificades. A mi
els tècnics m’han dit que no es realitzen inspeccions si no hi ha una prèvia denúncia. És
a dir no hi ha inspeccions aleatòries, per comprovar que realment totes les activitats
estiguin complint el que diu la seva llicència per això parlem d’una ordenança perquè
l’ordenança a part pot regular els sistemes de prevenció que han de tenir aquestes naus,
perquè jo m’hi he passejat i fins i tot he entrat ( em van fer fora i to) i dins de la nau no
vaig veure cap sistema de prevenció d’incendis. Una nau que tots sabem quina és on hi
ha tones i tones de plàstics acumulats. A part són naus adossades que a la que cremi una
cremem les deu del costat.
Crec que és prou important com per fer una ordenança perquè el pla urbanístic, per mi i
pels tècnics que també m’ho han dit, no és prou detallista i perquè les llicències van per
un altre camí.

Intervé la Sra. Neus Marrodán, portaveu del grup municipal d’Acord+ERC-AM:
Ja es pot imaginar que jo no m’he inventat la resposta sinó que l’hem treballat amb els
tècnics i és evident que hi ha unes normatives que són les que s’han de definir. Que
s’estan fent inspeccions que són, ja li he comentat, visuals i que no estan tipificades i
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precisament per això més enllà de les que són estrictes per llei s’està treballant aquest
catàleg o aquesta manera de treballar aquestes inspeccions. Això és molt important
perquè si ens cenyim a la llei és veritat que les inspeccions se rient poques per això ho
volen treballar a banda.

Intervé la Sra. alcaldessa:
En tot cas ho podem parlar, podem treballar la possibilitat o no que hi hagi aquesta
ordenança i ja ens dirà després amb quins tècnics ha parlat perquè llavors nosaltres ho
podrem planificar i tenir en compte si cal o no cal fer aquest tipus d’ordenança, debatreho i parlar-ho plegats.

Prec que formula el Grup Municipal de C's perquè la Sra. Alcaldessa doni resposta a dos
veïns de la Garriga víctimes d'una suposada mala gestió dels serveis socials de l'Ajuntament i
amb els que la Sra. Budó es va comprometre a donar-los una solució sense que aquesta
arribés i sense que l’Alcaldessa els rebés des del mes d'abril tot i la insistència dels afectats.

Atès que dos veïns propietaris d'un immoble a la Garriga tenien un contracte de lloguer d'aquest
immoble amb una parella d'inquilins. Aquests deixen de pagar les mensualitats i els
subministraments d'aigua, gas i electricitat des de febrer de 2015, fet que denuncien els
propietaris davant del jutjat de Granollers al setembre del mateix any.

Atès que els inquilins demanen ajuda als serveis socials i que aquests li demanen que per
ajudar-los cal fer un canvi de nom dels comptadors, especialment del subministrament d'aigua i
que per poder fer-ho els propietaris paguen de la seva butxaca 850 € perquè altrament no es
podia fer aquest canvi de nom sense estar saldat el deute amb SOREA.

Atès que es produeix una acció per part dels serveis socials de l'Ajuntament on la solució
donada per la persona dels serveis socials va semblar ser una solució sense recorregut ni
fonament a més de perjudicial per als propietaris que no van ser informats, segons ells, en temps
i forma d'aquesta iniciativa de l'Ajuntament i van haver de incórrer en despeses que, segons els
propietaris recalquem, haguessin estat del tot evitables si aquesta persona els hagués informat,
cosa que no va fer fins transcorregut 15 dies i malgrat haver intentat contactar amb ella els
propietaris prèviament.
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Atès que els propietaris de l'immoble fan front de la seva butxaca a la resta de deutes de
subministrament, alguna d'elles com el cas del gas segueixen mirant actualment com solucionarho.

Atès que en la 3ª setmana de març de 2016 els propietaris tenen una primera trobada amb la Sra.
Budó on li exposen detalladament tot el que ha passat. El 15 d'abril l'Alcaldessa els hi manifesta
que el tema del deute amb Sorea ja està solucionada fent-se càrrec el Ajuntament de les factures
d'aigua que s'han acumulat per una suposada mala gestió des l’àrea d’acció social de
l'Ajuntament. Els propietaris es fan càrrec de la resta d'extra càrrecs que també vénen ocasionats
per aquesta suposada mala praxi.

Atès que això no resulta cert doncs el 22 d’abril quan volen fer un canvi de nom resulta que hi
ha un deute vinculat de 229 € i 201€ en dues factures consecutives i, en conseqüència, no poden
realitzar-lo.

Atès que des de llavors porta aquesta parella de propietaris intentant parlar amb l'Alcaldessa per
buscar una solució i no han rebut cap resposta ni les reiterades vegades que han trucat per
telèfon ni les vegades que s'han presentat físicament a l'Ajuntament sobretot perquè els hi era
del tot necessària (la resposta) doncs havien de llogar l’immoble a una senyora d'edat avançada
un cop desallotjada pels anteriors inquilins i poder fer aquest canvi de nom.

Atès que davant la falta de resposta de la Sra. Budó aquesta parella de propietaris demanen
ajuda al portaveu del Grup Polític de Ciutadans la Garriga per veure si hi ha alguna manera de
poder desencallar aquest tema.

Atès que el ROM no permet més que preguntes orals del públic que no poden ser posades en
context ni tenen dret de rèplica, el Grup Municipal de Ciutadans mitjançant el seu portaveu, vol
aclarir que només vol jugar el paper d'introductor i d’intermediador en el tema i vist que la Sra.
Alcaldessa ni contesta als propietaris (amb els quals va contraure un compromís), ni al portaveu
de Ciutadans qui li va demanar fa unes setmanes donés una resposta davant la impotència
d'aquesta parella de propietaris pel silenci que estava rebent de la seva Alcaldessa.
Per tot això formalitzem els següents precs:

1. Que la Sra. Alcaldessa es comprometi públicament en aquest ple a donar una resposta en el
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termini de 48 hores a la parella de propietaris sigui una resposta favorable o desfavorable
però una resposta que és el mínim que se li pot demanar a un representant públic.

2. Saber si la Sra. Regidora d'Acció Social, Sra. Castellà estava al corrent de tot aquest
assumpte i en el cas afirmatiu, conèixer el perquè no ha intervingut en cap moment.

3. Que es prenguin les mesures correctores necessàries perquè:
•

L'administració local tracti a tots els veïns per igual.

•

Depurar responsabilitats, si les hagués, dins de l'àrea d'Acció Social.

•

Conèixer l'agenda pública de la Sra. Alcaldessa perquè la ciutadania sàpiga quan
està i quan no està disponible per atendre els seus conciutadans.

INTERVENCIONS
El Sr. Ángel Guillén llegeix el prec.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Miri Sra. Budó de tots els precs i de totes les mocions que porto un any presentant
aquesta no m’hagués agradat presentar-la mai . Perquè el que aquí se li prega no se li ha
de pregar mai a un representant públic de la importància que té l’alcaldessa d’un
municipi de 15.000 habitants.
Aquest prec no s’hagués presentat si vostè contestat positiva o negativament, al
requeriment d’aquesta parella, perquè la seva secretària és testimoni de la quantitat de
vegades que l’han estat buscant i no ha donat resposta i l’única resposta que han trobat i
l’única persona que ha donat la cara és la senyora secretària que té vostè.
Aquest prec no s’hagués presentat si vostè hagués fet allò que em va dir que faria fa
quinze dies quan van tenir una conversa telefònica i em va dir que els hi comunicaria i
passats aquests 15 diesi més, no ho ha fet.
Em sap molt greu Sra. Budó perquè jo tinc una concepció molt alta de vostè com a
política, independentment de els diferències ideològiques que hi són, però aquesta
concepció ha minvat perquè aquest silenci, aquesta deixadesa de funcions .... això no
m’ho esperava.
No sé el que en contestarà ara i li dic que m’importa poc el que em contesti, el que
m’importa és que a aquesta parella que està avui aquí li digui senyors ens veiem al meu
despatx, perquè crec que no és el ple on s’han de donar les respostes a tots aquests
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temes.
Doni una resposta Sra. Budó, no se li demana res més. Per acabar i ho he dit moltes
vegades els garriguencs paguem impostos perquè aquesta casa funcioni i no per pagar
els errors d’aquesta casa.

Intervé la Sra. Alcaldessa:
Bé comencem. “Errors d’aquesta casa”, això ho diu vostè. En tot cas li demano que
afirmacions gratuïtes les mínimes!.
El prec està molt bé i pot posar-hi la salsa que vulgui perquè ha d’evidenciar el que hagi
d’evidenciar. Em sembla fantàstic, però l’ajuntament ha fet els deures Sr Guillen. A
aquesta parella se li ha resolt el tema Sr Guillen. L’únic tema que encara no se li ha
resolt encara és el canvi de nom, perquè no depèn de l’ajuntament.
L’ajuntament de la Garriga ha fet front, quan questa parella van venir a demanar ajut, a
una despesa de 900 euros, corresponents a una factura d’aigua. Posteriorment s’ha fet
front a una altra factura de 200 euros i ho tinc verificat tant per SOREA com per
l’enginyer municipal.
Li vaig contestar a vostè quan en va enviar el correu que estaven solucionant el tema tot
i que el tema d’aquest 900 euros fa molt de temps que esta resolt.
Què queda pendent?. Ho tinc aquí detallat, queda pendent una factura de 200 euros. Una
factura posterior a quant va marxar el llogater aquest que no pagava i és cert que
aquesta parella van patir el fet de tenir molt de temps persones a casa seva que no els
hi pagaven el lloguer, quan el lloguer era necessari per ells. Des de l’ajuntament varen
fer front, en el sentit en què des de el moment que varen poder, varen agafar a la
persona que estava vivint en aquesta casa, concretament a la dona i els fills i els hem
allotjat a una de les casetes dels mestres, en unes de les casetes per emergències socials.
Allà tenim aquesta família acollida.
Hi ha el problema que la parella d’aquesta dona, que era el llogater de la casa, està
desapareguda, ja no són parella i per tant es molt difícil tramitar el canvi de nom. Un
canvi de nom que a més a més no va fer el llogater, el va fer el propietari del immoble.
Les factures per tant no van a nom del propietari van a nom del llogater. Una altra cosa
que cal, per poder fer el canvi de nom una altra vegada a un nou llogater o al propietari
de l’immoble, és abonar aquesta factura de 200 euros, que l’acabarem també pagant des
de l’ajuntament perquè ja s’està treballant en aquesta línia, però a vegades les coses no
són tant immediates com un voldria.
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A mi se m’ha assegurat, des dels serveis tècnics municipals que s’ha fet front a la
factura aquella de 900 euros i a una altra factura de 200 euros i per tant si a mi
l’enginyer en verifica això i m’ho ha acabat de verificar aquest mateix matí.....Si no es
això (veig que la parella que està aquí el públic està gesticulant), després ho parlem i en
tot cas els demano que vinguin a parlar amb l’enginyer que es la persona responsable de
dur a terme aquest tràmits i veuran com si que s’ha fet front a aquesta despesa d’aquests
900 euros de la factura.
Això es cert Sr Guillem perquè a mi els tècnics municipals no m’enganyen. Per tant
aquesta es la feina que s’ha fet Naturalment que s’ha atès aquesta petició. Amb el tema
del gas hi ha una factura pendent, però una factura que ni va a nom del propietari, ni és
d’una empresa municipal. En aquest sentit tenim una mica de marge de maniobra, és
una companyia privada. El deute no el té el propietari del immoble va a nom del inquilí
que vivia a la casa. A partir d’aquí, òbviament des de serveis socials, caldrà fer front a
aquesta despesa que l’acabarem pagant des de l’ajuntament, la despesa de gas.
Ara bé, també li haig de dir l’acumulació d’una factura de 900 euros de gas no es
produeix per una deixadesa o per una mala gestió dels tècnics municipals, es produeix
per una mala gestió de les persones que vivien a la casa, que potser tenien tot el dia
l’aixeta oberta. Però no digui que l’acumulació d’aquesta quantitat és per una mala
gestió dels serveis municipals, perquè això no ho permetrem. No permetrem que es parli
malament dels treballadors i treballadores d’aquesta casa.
Entenem el patiment que ha tingut aquesta parella al haver de fer fora, perquè no li
pagaven el lloguer, a unes persones que vivien en el seu edifici. En aquest sentit ens
varen posar des de el primer moment al seu costat, a partir d’aquí si hi ha algun tema
pendent, si hi ha algun tema no resolt o no s’ha informat degudament, com s’havia
d’haver fet des de la companyia d’aigües Sorea als propietaris del immoble dient-los
que aquells deutes s’havien cancel·lat, jo ho desconec Sr Guillem, perquè
malauradament no puc estar a tot, ni per cada un dels setze mil habitants de la Garriga.
Per això tenim tècnics municipals. Quan jo rebo a la ciutadania no puc resoldre tots els
problemes, ni puc fer totes les feines de l’ajuntament, ho derivo als regidors i regidores
corresponents i als tècnics municipals corresponents perquè quan un forma part d’un
equip i quan un treballar en equip delega les feines. Això si, no deixa de rebre als
ciutadans i ciutadanes, però després les feines s’han de delegar i s’han d’orientar cap a
les àrees de l’ajuntament que les han de resoldre. A mi m’agrada treballar així. No se si
vostè pensa que jo ho he de resoldre tot, però a mi m’agrada precisament comptar amb

p.o. 29/06/2016

138

el meu equip de regidors i regidores per tal de vincular i donar resposta als temes que en
venen a exposar ciutadans i ciutadanes.
Que l’administració miri de tractar a tots els veïns per igual?. Jo crec que ho fem.
Depurar responsabilitats dins de l’àrea d’acció social? No sé si això toca posar-ho en un
prec o és que està de moda, això de depurar responsabilitats. No ho ser sincerament si
toca en un prec torna a posar en entredit als treballadors d’aquesta casa. Des de l’equip
de govern estem per vetllar pels ciutadans i ciutadanes de la Garriga, però també pels
treballadors i treballadores d’aquest ajuntament. I per tant jo demanaria que certs precs
en públic s’obviessin, sobre tot, quan no hi ha un expedient que digui o resolgui que un
treballador pot haver incorregut en certes responsabilitats o pot no ser com ho diu.
La meva agenda és pública i està penjada a la web, però ho explico. El dia que sóc fora
Sr Guillem (a vostè últimament això li preocupa molt) és els dijous. Els dijous treballo a
la Diputació de Barcelona és el dia que dedico a estar allà, és el dia que rebo allà a les
entitats. Per tant la meva agenda és pública i està penjada a la web, poso quan tinc
reunions amb les ciutadans, quan tinc reunions amb les regidors, posa quan tinc treball
intern, posa quan estic fent una representació institucional de l’ajuntament de la Garriga,
tot això hi és a la web.
Si hi ha algun dubte, repeteixo, ho parlem dema amb l’enginyer municipal i li aclarirà
tots els dubtes. Però li vaig dir que estaven resolent aquest tema. Li vaig contestar el seu
correu electrònic, li vaig dir hi estem treballant per resoldre-ho, perquè aquesta era la
voluntat i aquesta és la voluntat que es va exposar a aquesta parella quan en van venir a
presentar el seu problema, perquè certament és un problema que després d’estar tants
mesos sense cobra lloguer et trobis una factura d’aigua de 900 euros. És així Sr Guillem
per tant jo li demano que tanquem aquest tema aquí i que en parlem, si vol demà a la
tarda ens podem trobar, si a vostè li va millor a la tarda, demà es dijous i a mi també en
va millor a la tarda també, perquè jo a les tardes si que estic aquí els dijous i parlem del
tema tranquil·lament. Que l’enginyer municipal l’expliqui tot allò que s’està duent a
terme i després s’informarà correctament a la parella que veig que no estan informats de
tots els procediments que s’han estat treballant des de l’ajuntament sobre aquest tema,
però li demano que tanquem aquest tema aquí i ja està.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Vull tenir un torn de replica perquè s’han dit per part de vostè coses que són molt greus.
Vostè vol tirar-me a sobre tots els treballadors d’aquesta casa quan no és veritat. Ja li
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vaig sentir una resposta a radio Silenci en què deia que jo pensava que els treballadors
d’aquesta casa estaven amb les braços creuats quan li vaig preguntar pel tema de
l’assessor de l’obres del carrer Calàbria. No, no és això.
Algun error s’ha fet a l’ajuntament quan ens fem càrrec i quan vostè això m’ho ha dit
per telèfon, clar les paraules se las lleva el viento, però vostè va dir que efectivament hi
havia hagut un error, m’ho va dir Sra. Budó ara podem dir que no, però m’ho va dir.
Segona cosa jo no li he demanat: aquí al Ple no se li demana la resposta, si s’ha pagat o
no s’ha pagat, aquí s’està evidenciat que hi hagut una parella que vostè es va
comprometre a donar una resposta i a l’última conversa telefònica que varen tenir vostè
i jo sobre aquest tema, va ser fa dos dilluns, jo li vaig dir si està resolt comuniquem-ho,
sigui positiu o negatiu. Ells nomes volien saber alguna cosa punto pelota partido! no hi
havia res més. Tot això que ha liat vostè, de embolica que fa fort, era innecessari.
Només volen una resposta: escoltin està solucionat o no, no està solucionat. Aquest
mati un tècnic de la casa, no un tècnic qualsevol, a la una i pico del migdia els ha trucat
per dir-los que estava solucionat i els propietaris han dic que no estava solucionat:
Segurament està en vies de solució però aquest no és el motiu d’aquest prec Sra. Budó.
Ja sé que no pot estar vostè en tot però no en digui que des de el mes de març no ha
tingut ni un moment per dir-los res. Li hi vaig demanar jo fa dos dilluns una resposta
carai no els hi demanava res més Sra. Budó, una resposta.
I no en vingui a tirar-me la gent de la casa a sobre perquè si alguna cosa estem fent
nosaltres, part de l’oposició, es posar en valor la gent de la casa i dir que la gent de la
casa pot fer moltes més coses de les que fa, ara tirar d’aquesta demagògia per tirar-me la
gent de la casa a sobre això no li consentiré!.

Intervé la Sra. Dolors Castellà regidora d’acció social:
Bona nit, a veure jo no tornaré amb el tema perquè ja heu parlat prou però com que
m’anomeneu a mi doncs una cosa o altre haig de dir. No tinc ni idea. Precisament la
gent van a veure l’alcaldessa, van a veure a les persones que vulguin perquè són lliures
d’anar i ella ja ha explicat abastament tota la feina que s’ha fet. Però a mi m’agradaria
que en lloc de trobar-me aquí i assabentar-me de si la Sra. Castellà, si una família
pateix, si una família té un problema i que vostè ho sap i jo no. Abans parlem-ne. He
vist que amb la Sra. alcaldessa heu parlat i ella ja ha donat les explicacions pertinents i
tot està correcte i veig que tot està en dansa i els tècnics fan el que han de fer. A més a
més tothom te dret anar ha explicar a qui volguí els seus problemes, nomes faltaria,
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els ciutadans de la Garriga poden anar a veure qui vulguin, això no ho poso en dubte,
però home !. És una petita precisió tot i que la Sra. alcaldessa

ja ha donat, les

explicacions corresponents , però una cosa no treu l’altre, perdoneu.

Intervé la Sra. Alcaldessa:
Bé en tot cas sobre el tema de l’error Sr Guillén jo no vaig dir que era un error, vaig dir
que en tot cas no s’havia fet front des de serveis socials a aquesta factura. S’ha fet front
des de l’àrea de territori que són els que han parlat i han pogut negociar amb Sorea la
retirada d’aquestes factures, això és així.
Però en tot cas repeteixo si vol demà en parlem amb l’enginyer municipal i li donarà
totes les explicacions que vostè, com a regidor, hi té tot el dret del mon.

Prec que formula el Grup Municipal de C's perquè s'instal·lin tendals o umbracles a les
zones d'esbarjo dels parcs infantils

Atès que els mesos de juny a setembre són especialment calorosos històricament per la nostra
climatologia.

Atès que és precisament a l'estiu quan els nens disposen de més temps lliure per poder gaudir
d'hores d'esbarjo i d'utilitzar equipaments públics com els parcs infantils.

Atès que a la Garriga en tenim 18 parcs reconeguts (17 d'infantils i un de gent gran) i que la
majoria d'ells no tenen algun element arquitectònic que ofereixi ombra a aquestes zones
d'esbarjo.

Atès que gairebé totes les zones de jocs dels parcs compten amb estructures metàl·liques o de
plàstics que en escalfar-se a causa de les altes temperatures de l'estiu poden arribar a cremar la
pell dels nens i de les nenes.

Atès que les principals hores d'ús coincideixen amb les hores de sol i que molts dels parcs
romanen buits des de gairebé migdia fins ben entrada la tarda durant l'època estival.

Atès que aquest tipus de solucions, el de posar ombres amb tendals o umbracles estan
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funcionant en altres municipis amb gran èxit i que permeten fer ús de les instal·lacions a
qualsevol hora del dia indistintament de l'època l'any que es desitgi.

És per tot plegat que formulem els següents precs:
•

Estudiar la possibilitat d'instal·lar tendals o umbracles a les zones d'esbarjo dels
principals parcs infantils del municipi aquest estiu i els següents.

•

Disposar d'aquests elements arquitectònics de confort en els nous parcs infantils que es
projectin al municipi.

INTERVENCIONS
El Sr. Ángel Guillén llegeix el prec.
Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
El que diem aquí és estudiar la possibilitat de posar tendals o umbracles a les zones
d’esbarjo dels principals parcs del municipi i de posar aquells elements arquitectònics,
diguem de confort, en els parcs infantils que és projecten al municipi. Sabem que hi han
de nous, únicament és dir això que crec que els garriguencs i els infants mereixen tenir
llocs a la Garriga per estar a l’ombra en aquest temps d’estiu, que són molts el parcs
infantils garriguencs que no tenen aquest umbracles i podria dir ara la pròpia plaça del
Silenci, el parc del Patufet, al costat de les Caliues, Can Queralt, etc., que la veritat vas
allà amb uns nens a les dotze del migdia i et pots fregir bàsicament. Crec que en altres
municipis aquest projecte s’ha portat a terme, vostès varen fer una mena de simulacre a
la zona de la Sínia dels espais d’esbarjo dels gossos. Fem el prec per veure quines
possibilitats hi haurien de tenir això, no a tots els parcs, però si als principals els que
més afluència de nens i nenes té la Garriga. Gràcies.

Intervé el Sr Joan Esteban regidor de via pública:
Bé doncs bàsicament li agafo la paraula, estudiarem la possibilitat no dic aquest any,
perquè pressupostàriament no ho tenim previst segur que no, però si que de cara del
proper estiu mirar, com a mínim, de tapar o de donar ombra als més emblemàtics tot i
que ja li dic depèn de què pressupostaríem ho contemplem o no, però ho procurarem.
Gràcies.

Intervé el Sr Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP:
És un prec i hi podem intervenir no? Bàsicament és per dir que aquesta resposta la vaig
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rebre jo. Fa un any van demanar que s’estudiés posar-ho davant de la Torre del Fanal i
se’m va dir que de cara l’any vinent s’intentaria però al menys una resposteta de ...”no
ha pogut ser” si que s’hagués agraït .

Prec que formula el Grup Municipal de C's perquè es reuneixi la Junta de Portaveus per
fixar dia i hora del Debat sobre l' estat de la Garriga.
Atès que el ROM del nostre municipi en el seu article 118è contempla la possibilitat que
anualment a la fi del curs polític es faci un ple extraordinari per tractar l'estat de la Garriga.

Atès que aquest tema era una de les reivindicacions que portàvem al nostre programa electoral.

Atès que hi havia un compromís entre el Govern Municipal i el PSC per fer-ho aquest any.

Atès que en una junta de portaveus de fa un parell de mesos se'ns va dir que s'estudiaria buscar
data hora i reglamentar-lo ja que els grups d el' oposició veiem amb bons ulls aquest tipus de Ple
Extraordinari.

Atès que des del Govern Municipal ningú ha dit res més sobre aquest tema i ens queda un Ple
ordinari més després d'aquest d'avui per acabar el curs polític.

Atès que comencem a acumular compromisos de l' equip de Govern davant l' oposició que no s'
acompleixen com ara aquest que exposem o el seguiment de mocions aprovades en el plenari i
el seu grau d'acompliment (d'aquest fet no em tingut novetat tot i que fa mesos es va aprovar
una moció que instava a l'equip de Govern a informar-nos en Junta de portaveus).

És per tot plegat que formulem aquest prec.
•

Que la Sra. Alcaldessa ens informi si té voluntat real o no de dur a terme aquest Ple i si
és la resposta afirmativa, que posi data per una Junta de Portaveus extraordinària per
tractar quan i com ho fem.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Després ho he rumiat, tinc l’efecte Israel Molinero ara mateix El Sr. Molinero
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presentava moltes vegades precs i quan arribaven al Ple ja estaven solucionats. Amb
aquest, com amb el que ha presentat abans la Sra. Dachs també ha passat. Ahir,
sobtadament, es va solucionat aquest tema. Li pren la paraula Sra. alcaldessa de la
voluntat que tenim de fer aquest Ple de política general municipal i tant de bo sigui així
i el setembre ens ho estudiem i poca cosa més a dir , després del que van parlar ahir.

Intervé la Sra. Alcaldessa:
Bé efecte o no Israel Molinero dir-li que ahir no és va manifestar una voluntat, ahir es
va prendré un acord. Ahir a la Comissió de participació ciutadana és va prendré un
acord i es va dir que la primera quinzena del mes d’octubre duríem a terme el debat de
l’estat de la Garriga. Que jo sàpiga no es va manifesta cap voluntat sinó que és va
prendré un acord i l’acord va ser que tot just passada la Diada ens posaríem fil a l’agulla
per tal de comença a treballar plegats el contingut d’aquest debat que hem de dur a
terme i no només això que si no ens vàrem emplaçar també a intentar

recuperar

informació, tots aquells que puguem, d’aquells municipis on ja s’estan portant a terme
aquests tipus de debats per tal de veure quina estructura fan, de quina manera ho fan i
poder fer un debat amb cara i ulls d’estat de la Garriga. Per tant ahir no van manifesta
una voluntat sinó que jo crec que varen sortir amb deures de la comissió de participació
ciutadana i amb l’acord de buscar la data de la primera quinzena del mes d’octubre per
tal de dur a terme aquest debat i ho vàrem fer allà on pertocar que és a la comissió de
participació ciutadana.
En tot cas és cert que vostè va presentar el prec abans que ahir celebréssim la comissió
de participació ciutadana. Però

repeteixo que ahir vam posar fil a l’agulla i és ferm

aquest compromís, aquí no hi ha volta endarrere.

Preguntes escrites

Preguntes escrites que presenta el grup municipal de Ciutadans(C’s):
1. Quin cost, quin resultat de participació i quin retorn econòmic ha tingut per la Garriga
l'organització de la Gastronòmada?

2. Al més d'abril li vaig preguntar al Sr. Pubill per projectes que estigués duent des de la
seva regidoria. Em va contestar literalment que estaven pendents de mantenir una
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reunió amb l'UPIC "per

acabar de definir la política de promoció dels polígons

d'activitat econòmica i en general del teixit empresarial". La nostra pregunta és: l' ha
mantingut ja? en cas afirmatiu expliqui algun detall i en cas negatiu saber si hi ha una
data prevista o continua sine die.

3. Al mes d'abril també li vaig preguntar al Sr. Pubill pel nombre d'empreses creades o
desaparegudes a la Garriga. em va parlar d'un cens comercial i altra de serveis. la
pregunta és: han acabat ja el primer d'ells? si és que sí ens poden fer arribar les dades?
Si és que no, tenen alguna data prevista?

INTERVENCIONS
Intervé el Sr Jordi Pubill Regidor de Promoció Econòmica:
Sr Guillen el cost ha estat d’uns deu mil euros aproximadament de totes maneres li
passaré desglossat si és del seu interès.
Pel que fa al retorn econòmic miri ha estat el primer any que ho fèiem i per tant no
podem tenir una xifra exacta sobre el retorn econòmic, però segur que vostè hi va ser, hi
era?. No, doncs ja li dic que va ser un èxit totalment.
Crec que una aposta

d’aquest estil en noves activitats com ha estat la primera

Gastronòmada, ha estat una molt bona idea i des de

promoció econòmica en fem un

molt bon balanç. Per exemple no sé si ho sabia però aquesta activitat (ara li diré una
cosa que segur que a vostè li agradarà molt perquè es molt actiu a les xarxes socials)
va congregar, va ser un punt de trobada de quinze instagramers i vàrem aprofitar
aquesta trobada perquè participessin a l’esdeveniment i a més també per promocionar
els llocs més emblemàtics del nostre poble, arribant així a milers de seguidors d’aquetes
xarxes.
Aquestes activitats, també li vull dir de pas, ens permeten començar a desenvolupar el
que serà el pal de paller de la regidoria de promoció econòmica durant els propers anys
de legislatura, que és la promoció dels actius del nostre municipi a traves d’una potent
marca.
Pel que fa a la segona pregunta li responc que hem mantingut reunions amb PIMEC
perquè creiem que abans de veure’ns amb l’OPIC era basic crear l’associació de
polígons de la Garriga. De fet un cop tinguem aquesta associació creada (ja li dic que
signarem l’acord amb PIMEC abans del mes d’agost, durant les primeres setmanes, per
tant tindrem creada abans del mes d’agost l’associació), a partir de llavors es quan

p.o. 29/06/2016

145

definirem juntament amb l’OPIC les estratègies necessàries per la dinamització i
promoció dels polígons i del teixit empresarial del nostre municipi.
Pel que fa a la tercera pregunta li responc tal com ja li vaig dir, tant bon punt ho tingui
l’informarem. El que passar deixi’m dir-li és que tenim una tècnica i la tenim una mica
col·lapsada, entre el Sr Marco i jo perquè hi ha activitats noves i hi ha volum de feina.
Sé que encara hi estem treballant, estàvem amb el cens comercial, però de veritat que
tant bon punt ho tingui li faré arribar. Res més moltes gràcies.

Preguntes orals
Preguntes orals que formula el Sr. Roger Prims en representació del grup municipal de la CUP:
•

Tenint en compte que al PAM s'exposa la voluntat de reformar el Pla Especial de
Protecció del Patrimoni vigent, s'hi ha començat a treballar?. S'ha previst algun termini
per fer-ho.? Amb quina finalitat es pretén fer aquesta revisió? S'ha pensat o se sap ja qui
farà la proposta de reforma (serà un equip extern, seran tècnics de la casa...)?

•

Atès que hi ha voluntat de reformar-lo, la difusió del Pla existent no podria ser més
accessible, penjant a la web municipal els documents que hi ha de lliure accés al
Registre de planejament urbanístic de Catalunya o, com a mínim, un enllaç que hi
redirigeixi?

•

Atès que la Diputació comminava a convertir en carreteres alguns camins comarcals,
s’ha aclarit ja quin és el que afecta a la Garriga? Si és així, quina postura en té
l’Ajuntament?.

•

Se’ns ha notificat que el restaurant La Cabanya ha presentat a l’Ajuntament una factura
única per valor de 4.000€ i escaig, en conceptes de menjars. És cert aquest fet i a què
corresponen aquests menjars?. L’Ajuntament ha fet o pensa fer efectiva aquesta
factura?.

Preguntes orals que formula el Sr Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP
• Mes que preguntes vaig demanar al últim ple que s’estudiés el tema de posar una plaça
d’aparcament al carrer Cardedeu i no sé com està el tema. Vaig dir una plaça de
carrega i descarrega i fins i tot els veïns demanaven també que aquesta plaça es pogués
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utilitzar per persones que tingues mobilitat reduïda, poder fer una parada un moment i
sortir del cotxe en el cas que fos possible.
• Una altra pregunta és que he vist que últimament que al camí que passa pel passeig
fluvial, des de la Garriga, (des de Acabados del Vallés perquè ens entenguem fins el
terme municipal de les Franqueses) hi ha una sèrie de matolls importants que
impedeixen la visibilitat. Passen els vehicles, les bicicletes en aquest cas a una
velocitat bastant alta i l’altre dia van estar a punt d’atropellar una nena que anava en
bicicleta. No sé si es farà una desbrossada. Al meu parer s’hauria d’haver fet abans de
Sant Joan visto lo visto amb el tema de la zona de la Plaça de la Pau.
Intervé la Sra. Alcaldessa:
El tema de la primera pregunta de la revisió del pla especial de protecció del patrimoni
certament això està en el nostre pla d’actuació municipal i com crec que ja varen
explicar, nosaltres creiem que aquest pla especial de protecció del patrimoni l’hem de
revisar alhora que revisem el pla general i que ha de formar part del document del pla
general. És a dir ha d’estar inclòs dins el planejament general dins la revisió del
planejament general que durem a terme. Aquesta és la voluntat, poder-ho treballar en
paral·lel i conjuntament per tal de que quedin unificats en un sol document. A partir
d’aquí, òbviament, caldrà, a la redacció d’aquest planejament general, que s’inclogui
el pla especial de protecció del patrimoni.
La redacció la farà un equip extern perquè sempre són necessaris aquests despatxos
externs d’experts en aquest tipus de documents. En principi la voluntat es fer-ho en
paral·lel i incloure’l i treballar-ho en un document únic. Hem demanat ja un ajut
tècnic per tal de poder començar amb tots aquests tràmits.
Referent al tema de la web revisarem això de l’enllaç perquè la regidora deia que li
sembla que hi era, però en tot cas ho mirarem i si podem facilitar l’accés via enllaç
directe ho farem. Prenem nota i per tant mirarem de donar solució.
En el tema dels camins comarcals va sorgir el dubte de si és tractava del camí, perquè
ens entenguem el de la xarxa natura 2000 el que va a tocar del riu o bé es tractava de la
carretera que va de la rotonda de Llerona, la del carro, fins a la Garriga. Creiem que
des de la Diputació és refereixen a aquest tros concretament. Si fos aquest tros tant des
de l’ajuntament de les Franqueses com des de l’ajuntament de la Garriga veuríem amb
bons ulls que se’n fessin càrrec i per tant poguessin ells gestionar i reparar aquesta
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carretera, tenint en compte el nombre de vehicles que hi passen i la responsabilitat
patrimonial que això li pot representa a un ajuntament. Per tant veuríem amb bons ulls
els dos municipis que això fos així. En el cas que fos el camí fluvial, de cap de les
maneres ni l’ajuntament de la Garriga ni l’ajuntament de les Franqueses (ja ho hem
parlat amb l’alcalde) estaríem d’acord i per tant notificaríem que ens traguessin aquest
tram d’aquesta revisió que es vol fer des de la Diputació.

Intervé Sr. Roger Prims en representació del grup municipal de la CUP:
En tot cas no està aclarit del tot entenc.

Intervé la Sra. Alcaldessa:
Si, segurament que és el de la rotonda del carro, es tracta d’aquest tram, perquè el
nombre de vehicles del que parla segur que per l’altre no passen.
Pel que fa als quatre mil euros de la Cabanya dir que això forma part de la subvenció
que vàrem atorgar a la Societat Coral l’Aliança pel Corpus. Recordin aquella
modificació de crèdit que varen fer de quatre mil euros pel tal de fer front a una
subvenció a la Societat Coral l’Aliança perquè el dos-cents aniversari del Corpus van
porta aquesta Coral francesa al nostre municipi que van fer el concert principal. En
aquest sentit per justificar les subvencions havien de presentar una factura perquè era
una subvenció nominal i per tan podien presentar la totalitat de la factura i ells varen
convenir que presentarien la factura del sopar de germanor que es va dur a terme entre
les dues corals i per tant va ser un sopar nombrós en el restaurant la Cabanya. A això
corresponen aquests quatre mil euros de les factures entrades del restaurant.
Sr Valiente ara que anirem a re pavimentar el carrer Cardedeu i podem estudiar com
s’endreça el carrer, com pintar les places d’aparcament. Tot i tenir en compte si cal o no
cal parlar amb els tècnics de la casa per veure si cal incloure, si es necessari, si ells
veuen convenient poder fer aquesta petita zona de carregar i descarregar. El que
desconec es si això pot ser compatible amb deixar el vehicle en cas de reducció de
mobilitat ho desconec, però en tot cas podem parla-ho. Però no sé si això
normativament seria possible o no, ara en aquests moments no li puc contestar.
El tema dels matoll és cert, però recordaran que per l’adjudicació del contracte de
jardineria hem estat uns mesos .....vostès saben que no varen poder adjudicar perquè
havien quedat desert i per tant havien de treballar amb pressupost mínim anar pagant
factures que ens presentava l’empresa que feia aquest servei, etc. , i la veritat és que en
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el moment potser que més calia que eren aquests mesos d’abril i de maig va haver més
dificultat a l’hora que aquesta empresa pogués avarca o abastar tot allò que feia falta.
Però ens consta que els matoll aquests ja s’estan tallant, ja s’està actuant en aquest camí
que va cap a les Franqueses des de la Garriga i per tant jo crec que en breu quedarà tot
ben arreglat. Vull dir la qüestió de per què no s’ha pogut fer abans ha sigut per aquest
impàs que hem tingut amb l’adjudicació d’aquest contracte de manteniment.

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, la Sra. Meritxell Budó i Pla
Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió sent les vint-i-dues hores i vint-i-dos minuts, del qual
com a Secretari dono fe.

Vistiplau
Meritxell Budó i Pla

Joaquim Rosell i López

Alcaldessa

Secretari
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