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

26 D’OCTUBRE  DE 2016 

 

La Garriga, vint-i-sis d’octubre 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: Sra. Isabel Mas i Parés  
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Ordre del dia: 

 

1. Aprovació  de l’acta  núm. 89 corresponent  al ple ordinari de 28 de setembre  de  2016  

2. Despatx d’ofici  

3. Aprovació expedient de modificació de crèdits 

4. Aprovació de l’expedient general de modificació de les ordenances municipals per a 

l’exercici 2017 

5. Informes de l’alcaldia  

6. Mocions. 

7. Precs i Preguntes. 
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1. Aprovació acta de la sessió anterior. 

 

La senyora alcaldessa pregunta si algun membre de la corporació ha de formular observacions a 

l’acta  núm. 89, corresponents al ple ordinari de 28 de setembre de  2016. 

 

INTERVENCIONS  

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

Bona tarda a tothom. Respecte a l’acta de la sessió anterior no tenim res a dir. Estem 

d’acord. 

 

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

Bona  tarda a tothom també. Res a dir . Votarem a favor. 

 

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

 Bona tarda a tots i totes. Res a dir .   

 

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

 Bona tarda. Res a dir .  Votarem a favor. 

 

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

 Res a dir.  Votarem a favor. 

 

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

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

la corporació, aprova l’acta  núm. 89, corresponents al ple ordinari de 28 de setembre  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:  
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Núm. Àrea Regidoria Decret Data Extracte Resolució 

1 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  30/6/16 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
relació de despeses menors 
de caràcter periòdic i 
repetitiu corresponents al 
dia 30 de juny de 2016 per 
un import total de 
365.295,76 euros. 

2 Alcaldia Seguretat 
ciutadana 

 29/7/16 Designar  el caporal 
FXMM perquè 
substitueixi el cap de la 
policia local d’aquest 
Ajuntament durant el 
període de vacances 
comprès entre el dia 1 i 31 
d’agost i 1 a 4 de 
setembre, ambdós 
inclosos. 

3 Serveis a les 
persones  

Acció social   8/9/16 Pagament a justificar per 
import de  16,50€  per a 
fer front al cost del bitllet 
de tren fins a Tortosa per 
un passavolant que en data 
11 de juliol de 2016 van 
fer baixar del tren a la 
Garriga perquè no portava 
bitllet i va ser atès pels 
serveis locals bàsics. 

4 Alcaldia Secretaria  14/9/16 Pagament a justificar per 
import de 60 €, per tal de 
fer front al pagament de la 
inscripció al sopar benèfic 
de la lluita contra el càncer 
de la regidora de l’àrea de 
Salut. 

5 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 15/9/16 Abonar al senyor FXMM, 
caporal (grup C2-16) la 
quantitat de 1.604,72 € per 
desenvolupar la tasca 
d’inspector Cap de la 
Policia Local des del dia 1 
al 31 d’agost i de l’1 al 4 
de setembre de 2016. 

6 Identitat Ensenyament  15/9/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria dels rebuts 
corresponents al mes de 
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setembre del curs 2016/17 
de l’Escola Municipal de 
Música “Josep Aymerich”, 
de 335 valors, per un 
import de 20.120,25 euros. 

7 Alcaldia Secretaria1  15/9/16 Adjudicar l’encàrrec de 
serveis  per a  l’elaboració 
d’un dictamen jurídic en 
relació al procediment de 
rescat de la concessió 
administrativa del 
contracte d’execució 
d’obra i de gestió del 
servei de Cementiri de la 
Garriga a Pareja i 
Associats, SLP per un 
import de 9.000 euros més 
IVA. 

8 Identitat Cultura Per 
delegació 

19/9/16 Concedir l’ús de la Sala 
polivalent de la Biblioteca 
a l’associació Die Meisen, 
per a realitzar jocs en 
llengua alemanya amb 
infants, tots els dilluns de 
les 17.15 h a les 18.15 h  i 
els divendres de les 17 h a 
les 19.30 h del 16 de 
setembre de 2016 a finals 
de juny de 2017. 

9 Serveis a les 
persones  

Esport Per 
delegació 

19/9/16 Autoritzar al club handbol 
la Garriga a fer ús del 
poliesportiu de Can 
Noguera el dissabte 24 de 
setembre durant tot el dia 
per fer-hi el 4t torneig 
Handbolica’t al Rebost i la 
presentació de tots els 
equips del club de la 
temporada 2016-2017. 

10 Alcaldia Secretaria  19/9/16 Incoar expedient per 
alienar la parcel·la sobrera 
per venda directa al 
propietari que hi confronta 
i que figura inscrita amb el 
núm. 1767 a l’inventari 
municipal de béns. 

11 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 
delegació 

19/9/16 Modificar el calendari de 
vacances de la Sra. COT 
(Administrativa de 
secretaria)  a causa d’una 
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IT. 

12 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

20/9/16 Autoritzar la cessió de l’ús 
del gimnàs de l’Escola 
Giroi a l’entitat Associació 
Fem Pastorets, de manera 
eventual (previ avís a 
l’escola), els dimarts i 
dijous, de 21.30 a 24 h, i 
els divendres, de 20.45 a 
24 h, durant els mesos 
d’octubre, novembre i 
desembre de 2016, per a 
fer-hi assajos teatrals de 
l’obra Els Pastorets. 

13 Serveis a les 
persones  

Esports  20/9/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
autoritzar a l’Associació 
Tres Tombs de la Garriga 
a organitzar el X Concurs 
intercomarcal d’enganxes 
amateur que es realitzarà 
el diumenge 25 de 
setembre de 2016, de 
10.00 a 14.00 h, a 
l’esplanada de davant de la 
Doma, cedir les  
infraestructures 
sol·licitades per l’entitat, 
aprovar la despesa de 
300,00€ per l’ambulància, 
aprovar la despesa de 
114,04€ pel vàter químic i 
aprovar la despesa de 
307,82€ pels trofeus dels 
guanyadors. 

14 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació  20/9/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
modificació del error 
material detectat en la 
resolució d´alcaldia de 
data 12 de setembre de 
2016 d’inici de l’expedient 
de contractació pel  
subministrament 
d’ordinadors de taula, 
monitors de pantalla plana, 
sistemes operatius i 
paquets de programari 
ofimàtic, per error material 
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en referència al preu de 
licitació, en el sentit 
següent: 
On diu :  
“Autoritzar la despesa de 
38.552 euros i 10.248 
euros d’IVA desglossada 
en els dos lots del 
contracte de la manera 
següent; 25.122 euros i 
3.378 euros d’IVA (LOT 
1), 13.430 euros i 3.570 
euros d’IVA (LOT 2) “ 
Ha de dir: 
“Autoritzar la despesa de 
40.330,58 euros i 8.469,42 
euros d’IVA desglossada 
en els dos lots del 
contracte de la manera 
següent; 26.280,99 euros i 
5.519,01 euros d’IVA 
(LOT 1), 14.049,59 euros i 
2.950,41 euros  d’IVA 
(LOT 2) “ 

15 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 
delegació 

20/9/16 Autoritzar la modificació 
d’horari de la senyora 
AGL, a 
dministrativa de secretaria 
(unitat de contractació), 
per tal de conciliar la vida 
laboral amb la vida 
familiar a partir del dia 26 
de setembre de 2016. 

16 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  20/9/15 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 
corresponents a dues 
subvencions atorgades, per 
un import total de 
14.340,00 euros. 

17 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  20/9/15 Aprovar l’expedient de 
modificació de crèdit 
número 2016.30 mitjançant 
la generació de crèdit 
finançat amb majors i/o 
nous ingressos no 
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tributaris, del pressupost 
vigent per un import de 
14.340,00 euros 

18 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

20/9/16 Autoritzar la cessió de una 
aula de l’EMM, a Gospel 
Joy la Garriga, el dies 22 
de setembre de 2016, el 13 
d’octubre de 2016 i el 10 
de novembre de 2016 en 
horari de 20:30 a 21:30 h., 
per celebrar unes classes 
de tècnica vocal i 
d’interpretació com a 
suport al cant, pel concert 
de Gospel del 19 de 
novembre. 

19 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 20/9/16 Abonar a la Sra. MFB, 
Cap de serveis a les 
Persones, amb motiu de la 
seva situació 
administrativa de permís 
sense sou amb reserva de 
lloc de treball i cotització a 
la Seguretat Social (quota 
patronal), l’import brut de 
1.620,65€ euros 
corresponent a la part 
meritada de paga de 
desembre. 

20 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 20/9/16 Aprovar la baixa d’ofici 
del padró municipal 
d’habitants, de les 
persones relacionades al 
decret (5), per inscripció 
indeguda al donar-se 
compliment a tots els 
requisits establerts a 
l’apartat 5.2.4.1 de la 
Resolució de 16 de març 
de 2015, de la 
Subsecretària, pel qual es 
publica la Resolució de 30 
de gener de 2015, de la 
Presidència de l’Institut 
Nacional d’Estadística i de 
la Direcció General de 
Coordinació de 
Competències amb les 
Comunitats Autònomes i 
les Entitats Locals, sobres 
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instruccions tècniques als 
Ajuntaments sobre gestió 
del padró municipal. 

21 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 20/9/16 Aprovar la baixa d’ofici 
del padró municipal 
d’habitants, de les 
persones relacionades al 
decret (12) per inscripció 
indeguda i realitzar les 
operacions necessàries per 
mantenir actualitzat el 
padró , de manera que les 
dades contingudes 
concordin amb la realitat. 

22 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 20/9/16 Aprovar la baixa d’ofici 
del padró municipal 
d’habitants, de les 
persones relacionades al 
decret (5) per inscripció 
indeguda. 

23 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 20/9/16 Aprovar la baixa d’ofici 
del padró municipal 
d’habitants, de les 
persones relacionades al 
decret (5) per inscripció 
indeguda. 

24 Identitat Cultura Per 
delegació 

21/9/16 Concedir l’ús de la Sala 
d’Actes de la Biblioteca 
Municipal Núria Albó tots 
els dilluns laborables de 
les 19.30 h a les 21.30 h 
del 12 de setembre de 
2016 al 3 de juliol de 2017 
a la Societat Coral 
l’Aliança. 

25 Identitat Cultura Per 
delegació 

21/9/16 Concedir l’ús de a Sala 
Altell del Teatre la Garriga 
a l’entitat Passaltpas per 
poder assajar tots els 
dimarts de 21.00 h a 23.00 
h des del dia 4 d’octubre 
de 2016 al 20 de juny de 
2017. 

26 Identitat Participació Per 
delegació 

21/9/16 Autoritzar la celebració de 
la Festa anual de la Plaça 
Narcisa Freixas el dia 1 
d’octubre de 2016 així 
com  la cessió de les 
infraestructures i serveis 
sol·licitats. 
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27 Identitat Participació Per 
delegació 

21/9/16 Autoritzar la celebració de 
una xocolatada el dissabte 
dia 15 d’octubre de 2016 a 
la Plaça de les Teixidores 
de 17 h a 20 h a de 
l’Associació de Veïns del 
Barri de les Roques així 
com la cessió de les 
infraestructures 
sol·licitades. 

28 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació  21/9/16 Avocar puntualment la 
competència i incoar el 
procediment per acordar, 
si procedeix, la imposició 
de penalitats per 
incompliment de les 
obligacions contractuals al 
contractista “UTE la 
Garriga Verd” a favor de 
qui es va adjudicar el 
contracte de serveis de 
manteniment del verd urbà 
de la Garriga. 

29 Alcaldia Secretaria  21/9/16 Iniciar el procediment 
d’adjudicació directa per a 
arrendar dues naus  
destinades a magatzem de 
la brigada i a caserna dels 
bombers voluntaris, 

ubicades al Carrer 

Mil·lenari de Catalunya 

número 58 i 60, polígon 

industrial de can Tarrés  i 
pertanyents a l’entitat 
mercantil Terres 
Urbanitzacions S.L. 

30 Identitat Cultura Per 
delegació 

21/9/16 Concedir l´’us d’un espai 
al local de Can Luna a 
l’agrupament escolta 
Mossèn Jaume Oliveras 
per emmagatzemar 
material de l’entitat mentre 
durin les obres de Can 
Mora, d’acord amb la seva 
sol·licitud. 

31 Identitat Ensenyament  22/9/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
concedir tarifa reduïda en 
la quota mensual de 
l’Escola Bressol 
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Municipal Les Caliues, 
durant el curs 2016/17, 
al/la següent alumne/a 
NMA d’acord amb el 
nivell de renda de la seva 
unitat familiar. 

32 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 22/9/16 Autoritzar la inscripció de 
la senyora MEB, per 
assistir al curs “ Masaje y 
juegos”, impartit els dies 
30 de setembre i 1 
d’octubre de 2016, per la 
seva aplicació als grups 
d’alumnes  de 
Sensibilització de l’EMM. 
Aprovar la  despesa  de 
180€ del cost del curs. 

33 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 22/9/16 Autoritzar la inscripció de 
la senyora AGG-M, 
arxivera municipal, per 
assistir al curs “ Règim 
jurídic adaptat  a la gestió 
documental i als arxius”, 
de 5h de durada, impartit 
el dia 3 d’octubre. Aprovar 
la  despesa  de 35€ del cost 
del curs. 

34 Alcaldia Secretaria   23/9/16 Convocar la propera sessió 
ordinària del Ple a la Sala 
de Plens el dia 28 de 
setembre de 2016  a les 19 
h i fixar l’ordre del dia. 

35 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 23/9/16 Concedir al treballador 
XMT, oficial paleta (C2), 
una llicència per 
assumptes propis de 6 
mesos amb reserva de lloc 
de treball a partir del dia 
01/10/2016 i fins al 
31/03/2017, ambdós 
inclosos i abonar  l’import 
brut de 1.682,68€ 
corresponents a la part 
meritada de la paga de 
juny i desembre. 

36 Identitat Ensenyament  26/9/16 Pagament a justificar de 
l’àrea d’Ensenyament per 
import de 300.00 €, per fer 
front a les despeses 
derivades del 
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funcionament intern de 
l’Escola Municipal d’Art 
(EMAD). 

37 Identitat Ensenyament  26/9/16 Pagament a justificar de 
l’àrea d’Ensenyament per 
import de 200.00 €, per fer 
front a les petites  despeses 
derivades del 
funcionament intern de 
l’Escola Municipal de 
Música (EMM). 

38 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Comerç  26/9/16 Aprovar la activitat  
formativa comercial: “Tres 
jocs de rol per incrementar 
l’autoconfiança: Negociar 
amb proveïdors, negociar 
finançament i entrevistar 
col·laboradors” , sol·licitar 
a la Diputació de 
Barcelona, dins el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 
2016 – 2019” una 
subvenció de 792,00€ 
corresponent al 90% del 
cost total de la activitat i 
aprovar la despesa de 
880,00€ . 

39 Alcaldia Secretaria  26/9/16 Donar audiència al Sr. 
FGH, com a interessat en 
l’expedient d’alienació 
directa de la parcel· la 
sobrera de caràcter 
patrimonial que figura 
inscrita amb el núm. 1767 
a l’inventari de béns 
municipal, perquè en un 
termini de deu dies hàbils 
formuli davant aquest 
Ajuntament totes les 
al·legacions que li 
convinguin. 

40 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  26/9/16 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2016.31, 
mitjançant transferències 
de crèdit entre aplicacions 
de despesa del pressupost 
vigent 

41 Hisenda , Promoció Hisenda  26/9/16 Aprovar l’expedient de 
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i Desenvolupament 
Econòmic 

modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2016.31 per 
import de 31.524,24€ 
euros amb finançament 
amb càrrec a minoracions 
d’aplicacions 
pressupostàries. 

42 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  26/9/16 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
relació de despeses de 
personal corresponents al 
mes de setembre per un 
import total de 373.432,57 
euros. 

43 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 
delegació 

26/9/16 Aprovar el conveni de 
col·laboració per a la 
formació pràctica en 
centres de treball  entre el 
centre de formació 
Mordered, S.L. i 
l’Ajuntament de la Garriga 
i formalitzar aquest 
conveni. 

44 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  27/9/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
modificació del error 
material detectat en 
l´acord  de JGL de data 12 
de setembre de 2016 
d’adjudicació del contracte 
menor de subministrament 
de material didàctic pel 
taller d’ebenisteria i per 
les petites reparacions i 
manteniment de totes les 
àrees de l´ajuntament. 
L’esmentat acord ,  
contenia una errada 
material en referència al 
desglossament de les dues 
despeses anuals de dit 
contracte. Els imports que 
s’hi indicaven, anualitat 
2016 : 2.800 euros i 
anualitat 2017: 9.200 
euros,  eren erronis en el 
seu desglossat, tot i que 
l’import final a imputar a 
la aplicació pressupostaria 
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era el correcte.(12.000 
euros). 

45 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

27/9/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, a 
l’entitat AEIG Mossèn 
Jaume Oliveres “El Cau”, 
el dia 2 d’octubre de 2016, 
en horari de 19:00 a 21:00 
h., per fer la Reunió de 
pares de l’Agrupament, 
per informar de les 
diferents activitats que es 
realitzaran al llarg de 
l’any. 

46 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

27/9/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, a 
l’Associació The 
Impresentables Hoppers la 
Garriga, el dia 30 
d’octubre de 2016, en 
horari de 12:30 a 14:30 h., 
per fer un ball concert amb 
banda de swing. 

47 Identitat Joventut Per 
delegació 

27/9/16 Autoritzar la cessió del 
casal de Joves a l’entitat 
Coral Ariadna tots els 
dimarts de 20,30 a 23,30 
del 27 de setembre del 
2016 al 4 de juliol del 
2017, d’acord amb la seva 
petició . 

48 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  28/9/16 Ordenar a la Fundació 
Maurí, propietària de 
l’habitatge del carrer Can 
Xic Corder 18 de la 
Garriga, la reparació dels 
sostres de  l’habitatge en 
els punts on sigui 
necessari tota la resta 
d’obres necessàries per tal 
que l’habitatge reuneixi les 
condicions objectives 
d’habitabilitat per 
habitatge usat regulades 
pel Decret 14172012. 

49 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 28/9/16 Avocar la competència i 
acordar l’abonament de 
l’antiguitat reconeguda en 
altres administracions als 
efectes administratius de 
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caràcter econòmic, així 
com els meritats amb 
posterioritat, amb les 
quanties establertes en la 
normativa Estatal per al 
grup de classificació C1, 
corresponent als mesos de 
març de 2015 (la part 
proporcional) i fins a 
setembre de 2016, incloses 
les pagues extres, del 
personal que es detalla al 
decret.  

50 Serveis a les 
persones  

Acció social  29/9/16 Avocar la competència i 
aprovar la concessió  de la 
targeta d’aparcament 
provisional per a persones 
amb disminució a el/a 
Sr/a. TMG en la modalitat 
de titular no conductor/a. 

51 Serveis a les 
persones  

Esport Per 
delegació 

29/9/16 Autoritzar al club 
patinatge la Garriga a fer 
ús del poliesportiu de Can 
Violí el cap de setmana del 
8 i 9 d’octubre de 2016 en 
horari de 8.00 a 14.00 h i 
de 15.00 a 20.30 h fer-hi el 
campionat de Barcelona 
aleví i infantil de la 
modalitat de lliure. 

52 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  29/9/16 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2016.32, 
mitjançant transferències 
de crèdit entre aplicacions 
de despesa del pressupost 
vigent. 

53 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  30/9/16 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2016.32 per 
import de 36.373,44€ 
euros amb finançament 
amb càrrec a minoracions 
d’aplicacions 
pressupostàries. 

54 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

SLO  30/9/16 Aprovar la activitat : 
“Coaching, 
autoconeixement, 
motivació i recursos per 
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un millor posicionament 
professional”. Sol·licitar a 
la Diputació de Barcelona, 
dins el Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016 – 
2019” una subvenció de 
1.500,00€ corresponent al 
75% del cost total de la 
activitat  i aprovar la 
despesa de 2.000,00€ i 
imputar-la a la aplicació 
pressupostària 
corresponent.  

55 Identitat Cultura Per 
delegació 

30/9/16 Cedir l’ús del Teatre i del 
Bar del Teatre de la 
Garriga a l’entitat 
Cineclub el dia 1 
d’octubre de 2016 de 8.00 
a 19.00 h per tal de portar 
a terme una trobada de 
Cineclubs dels Països 
Catalans,  d’acord amb la 
seva sol·licitud.  

56 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 
delegació 

30/9/16 Autoritzar l’assistència de 
personal municipal als 
cursos de formació 
detallats al decret i aprovar 
les despeses corresponents 
de locomoció. 

57 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 30/9/16 Autoritzar la petició de la 
Sra. EMA, funcionària 
interina d’una plaça 
d’administratiu/va de 
l’Escala d’Administració 
General, Subescala 
Administrativa, classe 
administratius, grup C1, 
per incorporar-se a jornada 
completa amb efectes a 
partir del dia 01/10/2016. 

58 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 30/9/16 Complementar les 
retribucions al 100% dels 
treballadors que van 
causar incapacitat 
transitòria i així ho han 
demanat, que es detallen al 
decret. 

59 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 30/9/16 Avocar la competència  i 
concedir a la senyora IMR, 
Professora EMAD (grup 
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A2-18), una bestreta per 
un  import de 600€ que es  
reintegrarà mitjançant 
deducció de 150 € en les 
properes 4 mensualitats i 
caldrà que la bestreta es 
trobi totalment cancel·lada 
a 31/01/2017. 

60 Identitat Joventut Per 
delegació 

30/9/16 Autoritzar la cessió en cas 
de pluja de la pista 
poliesportiva número 2, el 
dia 9 d’octubre de 9 a 16h, 
en cas de pluja, d’acord 
amb la petició de l’entitat 
Agrupament Escolta 
Mossèn Jaume Oliveras de 
data 22 de setembre del 
2016 , per fer un dinar 
inici de curs . 

61 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació  3/10/16 Avocar puntualment la 
competència i requerir 
l’empresa SEMIC, SA qui 
ha presentat l’oferta 
econòmicament més 
avantatjosa i ha estat 
proposada per la mesa de 
contractació com a 
adjudicatària del contracte 
de subministrament de 
maquinari informàtic, lot 2 
perquè aporti la 
documentació acreditativa 
de la capacitat i solvència. 

62 Serveis a les 
persones  

Cultura Per 
delegació 

3/10/16 Cedir l’ús de la Sala 
polivalent de la Biblioteca 
a l’associació Rondalla 
Puiggraciós, per realitzar 
assajos amb instruments 
tradicionals de corda tots 
els dijous de 21.30 a 23.30 
i tots els diumenges de 
18h a 20h des del 6 
d’octubre i fins el dia 28 
de setembre de 2017. 

63 Serveis a les 
persones  

Cultura Per 
delegació 

3/10/16 Cedir l’ús de la sala del 
Teatre de la Garriga tots 
els dilluns de 19.00h a 
20.30h des del 26 de 
setembre de 2016 i fins el 
dia 26 de juny de 2017  a 
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l’entitat NATS teatre per 
assajar i fer tallers,  a 
excepció dels dies 7, 14 i 
21 de novembre de 2016 ja 
que la sala està ocupada 
per una activitat de 
l’Ajuntament. 

64 Serveis a les 
persones  

Cultura Per 
delegació 

4/10/16 Cedir l’ús del Teatre de la 
Garriga a l’entitat Gospel 
Joy la Garriga el dia 18 de 
novembre de 2016 de les 
16 h i fins les 2 3h per 
assajar i dia 19 de 
novembre de 2016 de les 9 
h i fins les 23.30 h per a 
realitzar un concert gravat 
en directe. 

65 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  Per 
delegació 

4/10/16 Autoritzar 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 15 d’octubre del 
2016, amb motiu del Dia 
del Càncer de mama. 

66 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Turisme  4/10/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar el 
conveni de col·laboració 
entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament 
de la Garriga per 
l’exhibició de l’exposició 
“El Palau dels Artesans” i 
aprovar la despesa per un 
import màxim de 650€ del 
pressupost vigent de les 
despeses derivades de 
disseny i preparació d’un 
plafó i la impressió i 
muntatge del vinil, i així 
com de les despeses de 
l’acte d’inauguració i 
altres activitats 
complementàries. 

67 Serveis a les 
persones  

Acció social  4/10/16 Avocar puntualment la 
competència delegada i 
aprovar la relació 
cobratòria dels mesos de 
juliol, agost i setembre de 
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2016 del Servei de 
Teleassistència 
domiciliària, per un import 
de 3.017,14€ . 

68 Serveis a les 
persones  

Cultura Per 
delegació 

5/10/16 Cedir l’ús de la Sala 
polivalent de la Biblioteca 
a la Sra. Conxa Jiménez, 
en representació de 
l’associació Dones d’Ara, 
per realitzar classes de 
gimnàstica emocional, tots 
els dimecres de 19.30 h a 
21 h des del 5 d’octubre i 
fins el 26 de juliol de 
2017. 

69 Serveis a les 
persones  

Cultura Per 
delegació 

5/10/16 Cedir l’ús de la Sala 
polivalent de la Biblioteca 
a l’associació Mami feres: 

grup de lactància i 

criança, per realitzar 
trobades de mares amb 
bebès, i tallers i xerrades, 
tots els dimarts de 17h a 
20h des del 4 d’octubre i 
fins el 25 de juliol de 
2017. 

70 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

5/10/16 Concedir autorització a 
l’Associació El Far per 
celebrar el Dia Mundial de 
la Salut Mental el 
diumenge 16 d’octubre del 
2016, a la plaça del 
Silenci, a l’espai de davant 
l’Auditori, amb la 
realització d’un esmorzar i 
un concert. 

71 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació  6/10/16  Avocar puntualment la 
competència i incoar el 
procediment per acordar, 
si procedeix, la imposició 
de penalitats per 
incompliment de les 
obligacions contractuals, i 
per no assoliment de la 
qualitat mínima de neteja 
en diverses dependències 
municipals,  al contractista 
“Externalia Object SL” a 
favor de qui es va 
adjudicar el contracte de 
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serveis de neteja de les 
dependències municipals 
de l’Ajuntament de la 
Garriga. 

72 Identitat Ensenyament  6/10/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria del mes 
d’octubre de 2016 (quota 
mensual d’octubre i 
menjador de setembre) de 
l’Escola Bressol 
Municipal Les Caliues, de 
119 valors i d’import 
14.771,86 €. 

73 Identitat Ensenyament  6/10/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
concedir tarifa reduïda en 
la quota mensual de 
l’Escola Bressol 
Municipal Les Caliues, 
durant el curs 2016/17, 
al/la següent alumne/a: 
PERV d’acord amb el 
nivell de renda de la seva 
unitat familiar. 

74 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Promoció 
econòmica 

 6/10/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar un pagament 
avançat a l’Agrupació de 
Serveis i Comerciants de 
la Garriga, d’import 
4.000,00€, que anirà a 
compte de l’aportació de 
l’Ajuntament de la Garriga 
al desenvolupament del 
pla anual de dinamització, 
d’acord amb el conveni 
signat per ambdues parts. 

75 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 10/10/16 Avocar la competència i 
convocar el procediment 
selectiu per a la provisió 
d’una plaça de tècnic/a 
mitjà/na de contractació, 
enquadrada a l’Escala 
d’Administració Especial, 
Subescala Tècnica, classe 
tècnic mitjà, categoria 
tècnics de grau mitjà, grup 
A2-20, mitjançant concurs 
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oposició i reservada a 
promoció interna, amb una 
jornada de 37,5 hores 
setmanals distribuïdes de 
dilluns a divendres, vacant 
a la Plantilla de personal 
d’aquest Ajuntament. 

76 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació  10/10/16 Avocar puntualment la 
competència i requerir 
l’empresa Sastreria Tarrés 
SL qui ha presentat 
l’oferta econòmicament 
més avantatjosa i ha estat 
proposada per la mesa de 
contractació com a 
adjudicatària del contracte 
de subministrament de 
vestuari pel personal 
municipal. Lot 1 perquè 
aporti la documentació 
acreditativa de la capacitat 
i solvència establerta en la 
part expositiva de la 
present resolució. 

77 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

10/10/16 Autoritzar a l’Associació 
de Voluntaris de Protecció 
Civil de la Garriga per 
instal· lar una parada a la 
plaça de l’Església el 
diumenge 16 d’octubre del 
2016 per tal de realitzar 
uns tallers informatius 
amb motiu de celebrar-se 
el Dia Europeu de 
l’Aturada Cardíaca. 

78 Alcaldia Secretaria/SJ  10/10/16 Comparèixer i oposar-me 
al recurs número 141/2016 
interposat per IRIS LA 
GARRIGA, S.A.U. que se 
segueix davant del 
Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, Sala 
contenciosa 
administrativa, secció 
tercera, contra l’acord del 
ple de l’Ajuntament de 18 
de  novembre de 2015, 
publicat al BOPB de 3 
d’agost de 2016, pel que 
s’aprova definitivament el 
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Text refós del Pla de 
millora del carrer Banys, 5 
de la Garriga. 

79 Serveis a les 
persones  

Esports Per 
delegació 

10/10/16 Autoritzar a l’entitat 
Associació esportiva La 
Mitja a organitzar la 
sortida de la 5a Edició del 
Tast de la mitja a la 
Garriga el dissabte 29 
d’octubre de 2016, a les 
10.30h.  

80 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

SLO  11/10/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar el 
contingut i la signatura del 
conveni de col·laboració  
de l’Ajuntament de  la 
Garriga per a l’execució 
del projecte “Programa 
d’Ocupació a la Indústria 
Local (POIL)” 
convocatòria 2016-2017 
amb el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental i 
subvencionat per la 
Diputació de Barcelona. 
Assumir que el 
percentatge de participació 
de l’ajuntament de la 
Garriga en el cost total de 
l’actuació del projecte és 
del 0,50% corresponent a 
un total de 1.612,28€. 

81 Identitat Ensenyament  11/10/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria del mes 
d’octubre de 2016 de 
l’EMAD, de 447 valors i 
import 19.312,95 €; i la 
relació cobratòria del mes 
d’octubre de 2016 de 
l’Escoleta de Teatre, de 20 
valors i import 1.300,00 €. 

82 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  11/10/16 Requerir a BANCO 
SANTANDER, SA, en l 
seva qualitat d propietari 
del solar situat a la Ctra. 
De Ribas, s/n, antigues 
instal· lacions de la fàbrica 
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SATI,  el pagament de la 
quantia de 1.224,04 €,  que 
es correspon a l’import 
dels les actuacions 
realitzades per 
l’Ajuntament amb caràcter 
subsidiari. 

83 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  11/10/16 Iniciar l’expedient d’ordre 
d’execució  a la Comunitat 
de Propietaris de la finca 
situada al C/ Mina 3 de la 
Garriga, pel compliment 
de l’obligació de mantenir 
els terrenys, les 
construccions i les 
instal· lacions en 
condicions de seguretat, 
salubritat i ornament, en 
relació a  una de les peces 
grises d’aplacat situades a 
la façana de la Carretera 
de l’Ametlla s’ha desprès i 
ha caigut a la via pública. 

84 Alcaldia Secretaria  11/10/16 Delegar en el/la Sr./a Neus 
Marrodán Torrents, 
primera tinent d'alcalde, la 
totalitat de les funcions de 
l'alcaldia, en els termes de 
l'article 23.3 Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, 
durant el període del 15 al 
22 d’octubre de 2016 
(ambdós inclosos), per 
absència de l’alcaldessa 
del municipi al estar de 
viatge professional. 

85 Identitat Ensenyament  11/10/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria dels rebuts 
corresponents al mes 
d’octubre del curs 2016/17 
de l’Escola Municipal de 
Música “Josep Aymerich”, 
de 366 valors, per un 
import de 20.439,50 euros. 

86 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació  13/10/16  Avocar puntualment la 
competència  i declarar 
deserta la licitació iniciada 
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en data 11 de juliol de 
2016 per contractar el 
subministrament de 
vestuari pel personal 
municipal, lot 2, per haver 
estat exclosa l’única 
empresa licitadora, per no 
complir els articles 
proposats en les seves 
ofertes amb els 
requeriments tècnics 
establerts com a mínims 
en els Plecs de 
Prescripcions Tècniques. 

87 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 14/10/16 Avocar la competència  i 
estimar el recurs de 
reposició interposat pel 
senyor JCA contra l’acord 
de Junta de Govern Local 
de data 25/07/2016 
d’aprovació del 
repartiment i distribució 
del fons social de 2015 i 
deixar-lo sense efectes. 
Instar al Comitè Unitari de 
Personal que torni a 
elaborar els càlculs de 
repartiment i distribució 
del fons social de 2015.  

88 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 14/10/16 Avocar puntualment 
aquesta competència  i 
autoritzar la inscripció del 
senyor JRL al seminari 
“Dret Local”, que 
s’impartirà des dels dies 
11 d’octubre de 2016 al 9 
de juny de 2017 amb un 
cost de 600 €. 

89 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 
delegació  

14/10/16 Autoritzar l’assistència de 
personal  municipal als 
cursos de formació 
detallats al decret  i 
aprovar les despeses de 
locomoció corresponents.  

 Seguretat 
Ciutadana 

Seguretat 
Ciutadana 

  Resum d’infraccions de 
trànsit del  dia 15 de 
setembre al 15 d’octubre   
de 2016.  

 
Acords Junta Govern Local 
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J.G.L. de  26/9/16 No hi ha assumptes per donar compte al Ple . 

J.G.L. de  10/10/16 44. Donació compte de la sentència 149/2016 de 30 de juny de 2016 
dictada en el recurs contenciós número 87/2014 f seguit en el Jutjat 
Contenciós Administratiu 6 de Barcelona i interposat per la Delegació 
del Govern a Catalunya contra la inactivitat de l’Ajuntament de la 
Garriga consistent en no col·locar la bandera espanyola a l’edifici 
consistorial. 

 

INTERVENCIONS 

 

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

Relaciono els despatxos dels que tenim dubtes: el 7, el 10 que entenem va relacionat 

amb el 39, el 28, el 29 , com ja  he dit el 39, el 71, el 78 i el 87. Gràcies. 

 

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

El 7 que també ho ha dit la Sra. Dachs, el 48, som part del patronat de la Fundació 

Maurí i volia saber si nosaltres també som corresponsables a l’hora de reparar la teulada 

com posa en aquest punt del despatx d’ofici i el 71 que també l’ha dit la Sra. Dachs. 

 

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

Alguns ja s’han dit, el 7, el 14 donat que hi ha una modificació de preu no sé si això 

afecta el contracte. L’incompliment de contracta “La Garriga Verd” per saber què ha 

passat . El desglossament de la modificació de crèdit, del 41 que no l’he vist enlloc. El 

48 que ja l’han dit . El 78 que és un expedient a  la casa Iris i el 87 bàsicament perquè 

crec és una modificació d’un acord de la paritària i voldria saber què ha passat i si és 

una modificació d’un acord de la paritària entenc que s’ha d’informar als membres de la 

paritària “si mas no”. i no se’ns ha informat. Això ho trobo.... perquè hi ha alguns 

regidors que venim a les paritàries demanant dies de festa i sense cobrar-les , per tant 

m’agradaria saber exactament què ha passat perquè si aquest ha de ser el funcionament 

doncs que es facin decrets o acords d’aquest tipus i així nosaltres ja no hi anirem, a les 

paritàries. 

 

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

 Els diré tots, com al bingo, el 7, el 10, el 14, el 28, 39, 44, 71 i 82. 
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Intervé la Sra. Carme Pérez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E:  

Nosaltres demanem també pel número 7, per saber perquè s’ha escollit aquest despatx 

per fer l’encàrrec d’aquest estudi i si s’han valorat altres ofertes.  

Sobre el 29 per saber quin cost té el lloguer del local de la brigada i els bombers, si 

aquestes eren les úniques naus que podien llogar i si n’hi havia de més barates.  

També el 75 , per saber quina publicitat i a través de quins mitjans s’ha efectuat la 

convocatòria del lloc de treball de tècnic mitjà de contractació.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Comencem pel número 7 que l’han dit tots els grups. És l’encàrrec per l’elaboració d’un 

dictamen jurídic. Seguim treballant el tema del cementiri municipal nou i per tant 

necessitem nodrir-nos de tots els elements jurídics per poder fer front a aquest rescat, si 

és que finalment ha de ser un rescat o no ha de ser-ho. Per tant en aquest sentit i tal com 

penso que vàrem comentar en alguna comissió, es va fer una auditoria posterior a la que 

teníem del 2003 referent a quin cost havia de suposar aquest rescat del cementiri i en 

aquest moment necessitem, perquè així ens ho van demanar els serveis jurídics de la 

casa, un dictamen jurídic per veure quin pot ser aquest procediment de rescat . Es va fer 

un negociat. Sr. secretari ho dic bé?. 

 

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

 Un contracte menor, però es va demanar un altre pressupost. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa  

Si, si, ara ho anava a explicar, la meva pregunta era només per saber la tipologia del 

contracte. Així doncs va ser un contracte menor, es va convidar a diferents bufets 

d’advocats especialistes en aquest tipus de dret per tal que ens fessin aquest informe i es 

va adjudicar a aquest bufet que per preu i per confiança professional, els serveis jurídics 

de la casa van dictaminar que era el més idoni per dur a terme aquest encàrrec.  

El número 10 l’explicarà la Sra. Marrodán. 

 

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

Bona tarda a tothom. Aquests és un expedient que s’ha iniciat des de secretaria donant-

se l’avinentesa que un ciutadà té una finca que per 1 metre no arriba al que és el límit de 
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façana del carrer. Aquest metre de finca que no és de la seva titularitat, és una finca 

sobrera de vial, però està just dins el que seria, per lògica, la seva finca particular i ha 

demanat de comprar-lo i aquest és l’inici de l’expedient que  ha de permetre fer-ho. 

Això es pot explicar amb més detall més endavant en una comissió d’urbanisme perquè 

aniran venint diferents passos a posteriori sobre aquest mateix expedient. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

 Moltes gràcies.  

El número 14  fa referència a la modificació d’un error material detectat en una 

resolució  de 12 de setembre en la que s’iniciava un expedient de contractació per al 

subministrament d’ordinadors, monitors de pantalla, sistemes operatius, tots aquests 

aspectes de programari ofimàtic . Hi havia un error en la quantitat de la despesa, però no 

modifica el contracte era un error de redactat.  

 

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

Afegir que un cop detectat l’error es va fer una publicació al BOP per tal que els 

possibles licitadors estiguessin al cas d’això, de la modificació i es va tornar a publicar. 

 

Segueix la Sra. Alcaldessa: 

Perfecte, gràcies. El número 28 és el que diu clarament l’expedient que es incoar el 

procediment per acordar si s’escau la imposició de penalitats per un incompliment de 

les obligacions contractuals al contractista “UTE la Garriga Verd” a favor de qui, en el 

seu dia, i de manera recent es va adjudicar el contracte de serveis de manteniment del 

verd urbà de la Garriga. Això també ho vàrem explicar a la junta de portaveus de la 

setmana passada, perquè realment hi ha hagut uns incompliments i ara, prèviament a 

finals de setembre es va incoar aquest expedient per tal de decidir si s’esqueia la 

imposició de penalitats. Ja es va decidir que si i es va passar per JGL imposar aquesta 

multa.  

El número 29 és l’arrendament de les naus destinades, una al magatzem de la brigada 

municipal i l’altra al nou parc de bombers voluntaris de Figaró que traslladarem a la 

Garriga. Són dues naus, que d’aquesta tipologia no n’hi ha al municipi. Noves amb 

l’alçada suficient, a un preu molt bo per la quantitat de metres quadrats que són. Les 

necessitats són òbvies, el magatzem de la brigada ens ha quedat molt petit i necessitem 
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ampliar l’espai i poder endreçar per tal de poder tenir millor gestió de tot el material que 

fa servir l’UOS del nostre ajuntament, de manera que si està ben endreçat es pot fer una 

millor gestió de tot el material d’obra que es fa servir . 

A nivell de les naus de bombers, les naus aquestes tenien tots els requeriments 

necessaris, que era un pis en planta  i una planta baixa. És a dir necessitàvem els dos 

nivells i aquestes naus ho tenen. Pel preu i pel tipus de nau aquestes han estat les 

úniques que complien els requisits que demanava l’ajuntament de la Garriga per tal de 

poder instal· lar aquests tipus de serveis a part de la ubicació que també és molt 

important on estan ubicades per les entrades i sortides del municipi.  

El preu és d’aproximadament 1.300 euros al mes IVA a part per nau en xifres rodones i 

són naus de 600 metres quadrats de planta més 200 o 250 metres quadrats d’altell. És a 

dir estem parlant d’una bona quantitat de metres quadrats . Una nau per exemple, la que 

anirà destinada a magatzem de brigada també ens permetrà poder dur a terme tots els 

treballs previs a la cavalcada de reis  que es fan  amb les carrosses perquè per alçada ens 

permetrà treballar al seu interior. Ens permet tenir aquest espai disponible per fer 

aquelles tasques que difícilment en altres llocs de titularitat municipals es poden fer.  

 El 39 es refereix a un tràmit més del que havíem parlat al número 10. 

El número 41 és una modificació de crèdit  que es dur a terme a capítol I perquè han 

calgut incrementar partides de substitucions, de rendiment, de complements de 

productivitat per funcionaris, etc. i per fer front a l’alta d’aquests crèdits es donen de 

baixa també tota una sèrie de crèdits també del capítol I per tal de poder comparar 

aquestes diferents despeses.  

Aquest tipus de modificacions de crèdit són moviments bastants habituals i freqüents 

pel que fa al capítol I , perquè mai saps quantes substitucions hauràs de fer , quantes 

altes, quantes baixes, si hi hauran jubilacions, si no n’hi hauran, maternitats etc. Aquest 

és el motiu . 

El número 44  és la modificació d’un error material detectat a una JGL de data 12 de 

setembre, d’adjudicació del contracte menor de subministrament de material didàctic 

pel taller d’ebenisteria i per les petites reparacions de manteniment de totes les àrees de 

l’ajuntament. Aquest acord que es va prendre en JGL el 12 de setembre contenia una 

errada material en referència al desglossament de les dues despeses anuals, els imports 

que s’indicaven a l’anualitat del 2016 era de 2.800 euros i la del 2017 era de 9.200 i 

eren erronis en el seus desglossat però no en la seva totalitat .Calia corregir i reparar 



 

29 
p.o. 26/10/2016 

 

aquest error. 

El 48  és refereix a que la Fundació Maurí és propietària d’un habitatge  al carrer de Can 

Xic Corder i des de l’ajuntament, com a qualsevol propietari d’un habitatge , si és el cas 

que pertoca, se li requereix dur a terme trotes les modificacions estructurals necessàries 

per tal que aquest habitatge reuneixi les condicions objectives d’habitabilitat. Que 

l’ajuntament sigui patró de la Fundació Maurí no té res a veure, perquè nosaltres som 

patrons de la Fundació en tant que com a ajuntament donem una subvenció a aquesta 

associació pel seu funcionament i la seva normalitat però la responsabilitat del 

patrimoni de la Fundació és pròpia d’ells i en això l’ajuntament no hi tenim res.  

El 71 també és iniciar un expedient per acordar si s’escau la imposició de penalitats per 

incompliment d’obligacions contractuals, en aquest cas, per l’empresa que duu a terme 

la neteja de els dependències municipals. Si nosaltres detectem que  una concessió, a la 

qual se li fa un seguiment rigorós de la seva feina, fa un incompliment evidentment que 

el que s’ha de fer és incoar aquest expedient per determinar si cal o no cal   posar una 

multa a l’empresa que presta el servei i en això estem . 

El número 75  es refereix a la convocatòria d’un procés selectiu per a la provisió d’una 

plaça de tècnic  mitjà de contractació i és de promoció interna . És perquè treballadors 

de la casa puguin promocionar a aquest lloc de treball i per tant es fa amb les 

convocatòries que pertoquen a nivell de l’ajuntament i des del departament de RH. 

Òbviament amb tots els passos que corresponen. 

Aquest és un procediment que s’ha obert de promoció interna perquè també creiem que 

és molt important que els treballadors i treballadores de la casa puguin tenir opció  a 

aquesta promoció interna i a pujar la seva categoria laboral. Naturalment amb totes les 

proves i els informes necessaris. 

El 78 era comparèixer i oposar-se a un recurs que va interposar l’empresa IRIS LA 

GARRIGA, S:A:U. Que no té res a veure amb la Torre Iris. Això té a veure amb unes 

obres del carrer dels Banys. Es va dur a terme un Pla especial de la finca del costat i ells 

van interposar un recurs davant del TSJC. Per tant nosaltres compareixem i ens oposem 

al  recurs, designem un procurador dels tribunals i emplacem a les persones que 

pertoquin, que són les interessades en aquest expedient administratiu que és objecte del 

present recurs, perquè si ho consideren oportú també puguin personar-se i comparèixer 

a les actuacions del present recurs. Senzillament és un tràmit.  

El 82 es refereix al fet que l’ajuntament va dur a terme en els antics terrenys de la SATI 
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una actuació de neteja i ara després de requeriments diversos al propietari que no va dur 

a terme les actuacions i  vam haver d’actuar de manera subsidiària , se li reclama el cost 

de l’actuació de l’ajuntament és de 1.224,04 €.  Se li reclama aquest import al propietari 

del solar que en aquest moment és el Banc de Santander per tal que ho aboni a 

l’ajuntament de la Garriga. 

El número 87 . Hi ha hagut un treballador de la casa que va interposar un recurs contra 

l’acord de JGL de 25 de juliol d’aprovació del repartiment i distribució del fons social 

de l’any 2015 . Aquest treballador va considerar que no era justa la manera en què 

s’havia repartit el fons social. Val a dir també que al repartiment d’aquest fons social no 

intervé l’equip de govern, ve del propi comitè d’empresa que són els que treballen 

aquest fons i dictaminen quin ha de ser el repartiment. L’únic que fa la JGL és, a 

proposició del comitè, aprovar aquest repartiment del fons social que com bé saben és 

una petita part del pressupost. Els treballadors i treballadores de l’ajuntament tenen dret 

a que se’ls hi reparin certes despeses de caràcter personal, ja siguin despeses mèdiques, 

despeses de material com per exemple unes ulleres, anar al dentista, és a dir disposen 

d’una petita quantitat del pressupost municipal per tal de poder fer front a aquestes 

despeses que a final d’any, o després de l’estiu, han de justificar per poder optar a una 

part del repartiment d’aquest fons social. En aquest cas hi ha hagut un treballador que ha 

mostrat la seva disconformitat en com s’havia dut a terme aquest repartiment i va 

presentar un recurs el qual s’ha estimat i el que es fa és deixar sense efecte l’acord que 

es va aprovar al juliol a la JGL. Aquest decret insta al Comitè unitari de personal a que 

torni a elaborar els càlculs de repartiment i distribució del fons social de l’any 2015. 

 

El Ple de l’Ajuntament resta assabentat 

 

3. Modificacions pressupostàries, mitjançant suplements de crèdit 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda  
 
ANTECEDENTS  
 

Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2016.34 

 

Vist l’informe de la intervenció donant conformitat a la proposta. 
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Atès al que es preveuen els articles 169, 170, 171, 177 i 179 del text refós de la llei reguladora 

de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i als articles 14, 

15 i 20 de les bases d'execució per a l'exercici 2016. 

 

Atès l’article 35 a 38 i 42 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, reglament de pressupostos, 

els quals preceptuen que en la tramitació d’aquest expedient de modificació de crèdit, en quant 

sigui aprovat pel Ple, seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i publicitats 

ampliables a l’aprovació dels pressupostos de l’entitat a que es refereixen els articles 20 i 22 

(article 160.4 del TRLRHL). 

 

ES PROPOSA: 

 

Primer. Aprovar la proposta de suplements de crèdit per import de 25.000,00 euros de la forma 

següent: 

Suplement de crèdits 

Despeses que cal finançar: 

Suplement de crèdit:(um: euros) 

 
Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

- 2016.403.43110.22100 VP.Instal·lacions provisionals.Subm.energia elèct. 3.000,00 

- 2016.100.91200.23000 Òrgans col·legiats.Dietes i assistències 24.000,00 

- 2016.100.91200.48000 Grups municipals.Aportacions 1.000,00 

  Total suplements de crèdit 28.000,00 

 
Finançament que es proposa: 
 
Romanent líquida de tresoreria i baixa per anul·lació: (um: euros) 
 
Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 
baixa 

 2016.301.87000 Romanent per a despeses generals 25.000,00 

  Total finançament 25.000,00 

 
 
Baixes per anul·lació 
 
Projecte Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
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despesa consignació 

- 2016.403.16500.22100 EE.EP.Subministrament energia elèctrica 3.000,00 

  Total baixa per anul·lació 3.000,00 

 

Segon. Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic durant quinze 

dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província 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: 

Hola, bona nit a tots. En aquest punt número 3 es tracta d’aprovar una modificació de 

crèdit per cobrir 3 necessitats que han sorgit. La primera respecte al subministrament 

elèctric, per instal· lacions elèctriques provisionals que s’han de dur a terme aquest últim 

trimestre. Es finança recuperant 3.000 euros de l’aplicació de subministrament d’energia 

elèctrica, donat que hem generat estalvis arrel de millores energètiques implantades 

aquest mateix any . 

El segon punt seria cobrir les necessitats econòmiques d’aquest últim quadrimestre de 

l’any consolidant aquesta partida d’òrgans col·legiats, dietes i assistències. Hi ha juntes 

de govern, plens, comissions de participació, d’urbanisme, etc. Es financia amb 

romanent de tresoreria . 

Finalment cal cobrir crèdit per les aportacions que es fan als grups municipals, hi ha una 

petita diferencia i cal aquesta petita aportació de crèdit que també es finançarà amb 

romanent de tresoreria.  

 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: 

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

Votarem en contra perquè no estem d’acord amb el tema de l’augment de 24.000 € en 

indemnitzacions d’òrgans col·legiats, dietes i assistències.  

 

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

 Res a dir votarem a favor. 

 

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

Nosaltres per coherència amb el que vam votar en el seu dia als pressupostos, 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, i 1 

SI-Solidaritat ), 1 vot en contra ( PSC-CP) 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. 

 

4. Aprovació de l’expedient general de modificació de les ordenances municipals per a 

l’exercici 2017 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda  

 

ANTECEDENTS  

El  text refós de la llei reguladora de les hisendes locals,  aprovat pel reial decret legislatiu 2/2004, 

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

modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

 

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

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

esmentat estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 

elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de 

la seva aplicació. 
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Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 

nova redacció dels preceptes afectats. 

 

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

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

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

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

ciutadania. 

 

Així mateix, la disposició addicional quarta, apartat 3, de la llei general tributària, i  l’article 12  

del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les entitats locals adaptin 

l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de 

cada entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 

modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 

de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 

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

obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 

 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la llei 

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

derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú 

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

 

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

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

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

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

 

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple 

l’adopció dels següents 

 

ACORD 
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Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança general de gestió, inspecció i 

recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2017 i 

següents., així com el seu text refós. 

 

Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de les 

ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  

• Ordenança fiscal núm. I01, reguladora de l’impost sobre béns immobles 

• Ordenança fiscal núm. I02, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 

• Ordenança fiscal núm. I03, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 

• Ordenança fiscal núm. I04, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

• Ordenança fiscal núm. I05. reguladora de l’impost sobre l’increment del valors dels terrenys 

de naturalesa urbana 

• Ordenança fiscal núm. T02, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic 

local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general 

• Ordenança fiscal núm. T03. Taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en les 

vies públiques. 

• Ordenança fiscal núm. T08, reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de 

residus municipals 

• Ordenança fiscal núm. T11. Taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció integral de 

l’administració municipal en  les activitats i instal·lacions 

 

Tercer. Aprovació provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de 

l’ordenança municipal núm. P09, reguladora del preu públic per la prestació del servei de 

teleassistència. 

 

Quart. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’ordenances 

fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

Cinquè. Exposar al públic en el tauler d’anuncis i edictes de l’Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou, modificades 

o derogades, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
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publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona  i en un 

diari de premsa de difusió nacional. 

 

Sisè. Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe 

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

hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 

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

d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 

definitivament aprovats. 

 

INTERVENCIONS  

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

Per una qüestió d’ordre. La CUP i la resta de grups municipals de l’oposició excepte 

ICV no participarem del debat d'aquest punt de l'ordre del dia i abandonem els nostres 

llocs com a mostra de rebuig a la manca de voluntat de consens en el procés de treball 

de les ordenances fiscals 2017 per part de l’equip de Govern. Una manera de procedir 

que ja s’ha repetit massa vegades i en massa qüestions diferents. Tornarem al següent 

punt de l’ordre del dia. Gràcies. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

D’acord. Moltes gràcies. Els que ens quedem debatrem el tema de les ordenances 

municipals per a l’exercici 2017.  

 

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

Bon vespre a tots i a totes de nou.... bé als que quedem. Avui portem a plenari la 

proposta de modificació de les ordenances fiscals per al 2017 . Recordar que avui 

només portem a debat aquelles ordenances fiscals que presenten alguna modificació, ja 

sigui de redactat, legal o bé de concepte i objecte fiscal. Aquests són diferents impostos 

com l’IBI, l’IAE, l’import de vehicles de tracció mecànica, l’ICIO, les de terrenys de 

naturalesa urbana i tres taxes , la 03, la 08 i la 11 que després detallarem amb més 

profunditat. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 
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Disculpi un moment Sr. Calatrava, però hem de dir que al punt de l’ordre del dia també 

hi havia inclosa l’ordenança T02 com una de les ordenances que es modificaven. La 

T02 no té cap modificació i per tant aquesta decau del punt de l’ordre del dia. Això 

s’havia de dir al començament del punt, però amb aquest enrenou m’he oblidat. 

Disculpi Sr. Calatrava. Ara ja pot continuar. 

 

Segueix el Sr-Jordi Calatrava: 

Primer de tot volia agrair als grups municipals el seu treball i les seves aportacions, 

(perquè han fet una sèrie d’aportacions molt interessants, tot i que han decidit marxar), i 

la seva participació en la  confecció  i propostes per a les ordenances municipals.  

Com a fet destacable vull remarcar que l’equip de govern amb la proposta que avui 

presentem  manté el seu compromís de no incrementar la pressió fiscal als ciutadans i 

ciutadanes de la Garriga .  

Abans de presentar una per una les ordenances i les seves modificacions farem un breu 

resum dels trets generals que any darrera anys venim considerant a l’hora de treballar i 

aplicar les ordenances fiscals. L’objectiu  principal és el d’assolir una política fiscal 

municipal progressiva, que ajudi a lluitar contra la crisi, que impulsi les mesures 

mediambientals i alhora garanteixi poder seguir conservant i oferint tots els serveis 

municipals als nostres ciutadans sense la necessitat d’haver de prendre mesures 

d’austeritat que puguin afectar la qualitat d’aquest servei.  

Aprovem provisionalment la modificació de l’ordenança general de gestió, inspecció i 

recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà d’exercir per a l’exercici 

2017 i següents i aprovem per a l’exercici 2017 i següents la modificació de les 

ordenances fiscals que a continuació es relacionen. 

El primer punt seria l’IBI, l’impost  de béns immobles, és un impost que congelem, 

mantenim els tipus de gravamen. Seguim aplicant una sèrie de bonificacions que ja 

estan a les ordenances fiscals actuals. Mantenim les exempcions que ja teníem i que es 

poden consultar en aquestes ordenances. També volem indicar que es gaudeix d’una 

bonificació del 50%  en la quota de l’impost als immobles que constitueixen l’objecte 

de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària i no 

figurin entre els bens del seu immobilitzat.  

També hi ha una bonificació del valor d’aquesta quota durant  tres exercicis, al 50 % 

cada any d’aquests respectivament, per aquells immobles en que voluntàriament s’hagin 
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instal· lats sistemes d’aprofitament d’energia solar, tèrmica o elèctrica.  

Per a les famílies nombroses tenim diferents bonificacions: Gaudeixen de bonificacions  

del 20 % de la quota íntegra de l’impost els subjectes passius que d’acord a la normativa 

vigent ostentin la condició de titulars de família nombrosa quan el valor cadastral del 

seu domicili habitual sigui igual o inferior a 100.000€. I  del 15%  quan el valor estigui 

entre els 150.000 i 175.000€, el 5% quan aquest valor està entre 175.000 i 200.000€  i 

arrel d’una proposta del grup del PSC aquestes famílies nombroses gaudiran d’uns 

increments a la bonificació quan el valor dels seus domicilis habituals sigui inferior a 

100.000€ passarem del 20 % a una bonificació del 30 % . I en el cas dels domicilis 

individuals que estan compresos entre els 100.000 i els 150.000€ passarem del 15 %  al 

20 % . 

En el cas de l’IAE, l’impost d’activitats econòmiques, també el mantenim congelat. Ja 

apliquem una sèrie de bonificacions, hi ha una bonificació per a les empreses en els seus 

primers 5 anys . També una bonificació per les empreses que hagin incrementat la seva 

plantilla amb contractes indefinits al període impositiu . Hi ha una taula respecte a 

aquest increment . Determinant el volum d’increment es determina el volum de la 

bonificació. Hi ha una reducció d’import mentre facin obres major a la indústria en 

proporció al nombre de dies que resti tancada o afectada l’empresa .  

Una reducció, també actualment de fins al 80% si es fan obres a la via pública que 

afectin als locals en les activitats i durant més de 3 mesos sempre depenent del grau 

d’afectació.  

I també , per últim en aquest cas de l’IAE, una bonificació del 50% de la quota 

d’aquelles empreses que col·loquin instal· lacions per l’aprofitament de les energies 

renovables o sistemes de cogeneració. No s’ha previst en aquest cas cap modificació 

d’aquest impost.  

Sobre el punt 3, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica , també hi ha una sèrie de 

bonificacions ja des dels últims anys gaudeixen d’una bonificació del 100%  els 

vehicles històrics o aquells que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys. Una 

bonificació del 75%  de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles elèctrics. 

Una bonificació pels vehicles que tinguin motors híbrids o de cicle combinat i també 

pels vehicles considerats eficientment energètics hi ha  una bonificació del 50% de la 

quota en vehicles que emeten entre 100  i fins a 120 grams de CO2 per Km i una 

bonificació del 75 % de la quota de l’impost dels vehicles que emeten menys de 100 gr 
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de CO2 per Km.  

Aquests any, seguint amb un dels objectius de l’equip de govern que detallàvem al 

principi, el d’impulsar mesures mediambientals i també a proposta dels grups d’ICV, 

que està present i de Solidaritat, que no hi és en aquest cas, incrementem la quota dels 

vehicles híbrids, o de cicle combinat fins al 75% . És a dir que passa del 50% de 

bonificació al 75%. També se’ns va plantejar des dels grups de l’oposició el fet 

d’aplicar una bonificació als vehicles elèctrics fins als 100% però un cop treballat s’ha 

vist que la llei no ho permet en aquest cas.   

El següent punt sobre l’Impost de Construccions, Instal·lacions  i Obres que ja 

contempla una sèrie de beneficis fiscals d’aplicació, està exempta de pagament de 

l’impost la realització de qualsevol construcció,  instal· lació o obra de la qual sigui 

propietari l’Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals que estan subjectes a 

l’impost, destinades bàsicament al que seria obra pública. Una bonificació del 95 % de 

la quota de l’impost a favor de construccions, instal· lacions u obres que es facin en 

finques catalogades com a patrimoni arquitectònic , bé cultural d’interès nacional, bé 

cultural d’interès local, bé de protecció urbanística o bé d’interès documental .  

També una bonificació del 90 % en actuacions de rehabilitació i manteniment del 

patrimoni arquitectònic  protegit amb la categoria d’element.  

Una bonificació del 90% de la quota d’aquest impost per obres de conservació i 

consolidació i restauració e façanes en edificis antics . 

Una bonificació del 95% a favor de les construccions, instal· lacions u obres que siguin 

declarades d’especial interès o utilitat municipal.  

Una altra bonificació, ja contemplada avui en dia , del 90% a favor de les construccions, 

instal· lacions u obres que afavoreixin les condicions d’accés i  habitabilitat de les 

persones discapacitades. 

Una bonificació del 40%  en aquells supòsits en que les instal· lacions, construccions u 

obres incorporin voluntàriament sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric 

d’energia solar .  

I en aquest cas, el cas d’aquest impost sobre construccions, instal· lacions i obres, a part 

de petites modificacions textuals no s’ha previst cap modificació.  

A l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana  hi ha una 

sèrie de condicionants que ja estan funcionant a les ordenances actuals: Estan exempts 

d’aquest  impost els increments de valors que es manifestin com a conseqüència de les 



 

40 
p.o. 26/10/2016 

 

transmissions de bens que es trobin dins el perímetre delimitat com a conjunt històric-

artístic o hagin estat declarats individualment  d’interès cultural del Patrimoni Cultural 

Català, quan els seus propietaris o titulars dels drets reals, acreditin que han realitzat al 

seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.  

També es concedeix una bonificació del 40% de la quota de l’impost a les transmissions 

de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del 

domini que afecten a l’habitatge habitual del causant. Estan així mateix exempts 

d’aquest impost els increments de valors que es manifestin com a conseqüència de la 

constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge. Estan exemptes també les 

persones que es veuen obligades, per desgràcia, a passar per la dació en pagament de 

l’habitatge habitual i també  els increments de valor que es manifestin com a 

conseqüència de les transmissions de l’habitatge habitual en què concorrin els requisits 

anteriors realitzades en procediments d’execució hipotecària, notarial o judicial.  

En aquest impost tampoc hi ha prevista cap modificació, només hi ha petites 

modificacions textuals.  

La taxa T03 que és la taxa per l’estacionament de  vehicles de tracció mecànica a les 

vies públiques municipals, hi ha petits canvis en el redactat i s’han afegit alguns articles, 

però no s’aplica cap bonificació . 

La T08, la taxa per a la recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus 

sòlids urbans, ja gaudeixen de l’exempció aquells contribuents que per la seva situació 

personal puguin estar sotmesos a una situació de pobresa temporal i amb el conseqüent 

risc d’exclusió social. Gaudiran d’un exempció del 100% les persones majors de 65 

anys o les persones amb un certificat de disminució igual o superior al 65% quan el 

conjunt de la renda personal dels membres de la unitat familiar sigui inferior al salari 

mínim interprofessional i quan sigui inferior al doble del salari mínim serà d’un 50% 

per a majors de 65 anys , 50 % per vidus i vídues . 

També existeix una reducció per l’ús de la deixalleria amb un màxim d’un 20%., Hi ha 

una aplicació que depenent dels usos que es facin de la deixalleria entre un 10 i 20 % . 

Avui en dia això produeix una afectació  pressupostària de 60.000€, que deixem 

d’ingressar amb aquest cas. 

Respecte d’aquesta taxa no hi ha modificacions tot i que de les propostes dels diferents 

grups municipals, que en total eren  4 les que ens van presentar, ja els hi vam comunicar 

que estem pendents d’estudis de costos de la Diputació de Barcelona i de l’Agència 
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Catalana de Residus per poder fer un estudi amb més profunditat amb possibles 

escenaris de futur i models de recollida. Quan es rebin aquests estudis ja ho vam 

informar a la darrera reunió, que els convidaríem a treballar-ho conjuntament.  

Finalment la T11, la taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció integral de 

l’administració municipal en les activitats i instal· lacions en què ja hi ha una sèrie de 

beneficis fiscals . L’ajuntament atorga una subvenció a les taxes per l’inici d’una 

activitat que serveixi per l’autoocupació. S’atorga una subvenció de fins al 25% de la 

quota tributària. Per l’inici d’una nova activitat que ocupi 3 treballadors o més a jornada 

completa i per un termini superior a 6 mesos s’atorga una subvenció del 25% de la 

quota tributària i per l’inici d’una activitat el titular de la qual sigui un menor de 30 anys 

també hi ha una bonificació del 50% de la quota tributària.  

En aquest sentit i en aquesta taxa, cal dir que a proposta dels grups municipals de 

Solidaritat i del PSC amb l’objectiu de col·laborar amb el món empresarial i industrial 

de la població s’aplicarà un increment per l’inici d’una activitat passant del 25  al 75%  

en el cas de l’autoocupació i per la promoció de l’ocupació juvenil passant del 50  al  

75%. És a dir que qualsevol persona que inicií una activitat a la Garriga podrà gaudir 

d’una bonificació en aquesta llicència. 

Hi ha una modificació en un preu públic. Al preu públic 09, que és el preu públic per a 

la prestació del servei de teleassistència domiciliària. Bàsicament només és una 

modificació del redactat perquè es preveu una possible modificació de la renda 

d’indicador de renda de suficiència de Catalunya per tal que no afecti les taules de 

bonificació. 

Ho deixo a la seva consideració. 

 

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

Considerem que una vegada més l’equip de govern no ha facilitat la participació de la 

oposició en el debat d’aquestes ordenances fiscals. Ens han lliurat la documentació tard 

i amb poques explicacions i amb inconcrecions de l’estil, ja ens ho estudiarem, estem 

pendents de rebre un estudi . 

Considerem que aquests estil de govern no és el que correspon, menystenint la pluralitat 

del plenari. Així no anem bé.  

Volem que les ordenances s’aprovin una a una perquè tenim un vot diferent en funció 

de cadascuna . Ara ho comentarem.  
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Considerem que el pagament de IBI ha de servir, entre altres raons, per afavorir 

l’habitatge de lloguer per la qual cosa proposem que s’aprovi una subvenció entre el 25 

i 50%  (en funció de les característiques de l’habitatge) de l’import a pagar per aquells 

propietaris/es que posin els seus habitatges a disposició d’una borsa municipal amb 

lloguers socials. 

Per altra banda  demanem que tant l’església catòlica com les altres religions han de 

pagar l’IBI corresponent. Prou privilegis.  

Segons resposta de l’equip de govern a la reunió de l’altra dia  l’Escola Sant Lluis 

privada concertada , d’acord amb la llei, està exempta del pagament de l’IBI. La 

mateixa llei regula que l’Ajuntament ha de demanar a l’administració competent, al 

Departament d’Ensenyament de  la Generalitat la compensació del pagament de l’IBI 

d’aquesta escola privada. Per la qual cosa reclamem que l’ajuntament ho faci i ens 

aporti la documentació conforme s’ha reclamat. 

També  demanem que la bonificació de l’IBI, per a famílies nombroses estigui lligada al 

nivell de renda dels titulars corresponents. 

Per tot això si les propostes són acceptades en aquest plenari votarem a favor d’aquest 

impost, en el cas que l’equip de govern, segons ha comentat oralment tingui la intenció 

de debatre aquestes propostes a la comissió de tarifació social,  atorgarem la confiança 

per la qual cosa ens abstindrem a l’espera de saber si seran acceptades les nostres 

propostes. 

En quan als impostos de vehicles: proposem la bonificació per a vehicles híbrids 

augmenti del 50% al 75% ja que comença a haver força nombre de vehicles que 

redueixen les emissions contaminants. Com l’equip de govern ha acceptat aquesta 

proposta nosaltres votarem a favor  d’aquest impost. 

També proposem que en el rebut de les deixalles hi hagi un descompte del 20% per 

aquells titulars que realitzin compostatge casolà. Si això no s’accepta ens abstindrem. 

Resumint, no estem a favor de l’IBI perquè no s’han acceptat les nostres propostes, en 

les deixalles ens abstenim i referent a l’impost de vehicles recordar que ha estat una 

proposta nostra l’augment de la bonificació dels híbrids.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Després li contestarà el Sr. Calatrava, però per motius de formulismes li haig de dir que 

es vota en bloc totes les ordenances, per tant haurà d’expressar el sentit del seu vot de la 
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totalitat. No votem ordenança per ordenança. 

És així Sr. secretari? . O bé es podria fer alguna votació parcial del punt. 

 

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

 No. Tal i com està convocat és un punt únic.   

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

És  un punt únic i no es poden fer votacions parcials, per tant haurien de manifestar el 

seu vot en global. 

 

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

 D’acord. 

 

Intervé el Sr. Jordi Calatrava: 

En resposta als comentaris de la Sra. Farrerons dir que de fet si no recordo malament a 

la reunió vostès van presentar tres propostes de modificació de les ordenances i dues 

preguntes. De les tres propostes que van aportar, una, efectivament, es va aprovar que 

era aquesta modificació de l’impost de vehicles, de passar  fins al 75 %  i les altres dues 

que estaven relacionades amb  l’IBI en tema de famílies nombroses i en l’aspecte que 

estigués aplicat al nivell de renda, se’ls hi va traslladar que a l’espera que es convoqui 

aquesta comissió de tarifació social, que ja vàrem parlar de dates l’altre dia arrel d’una 

moció que van presentar vostès mateixos i que es va aprovar a l’anterior ple, es 

tractarien en aquesta mateixa comissió de tarifació .  

Referent a l’última de les deixalleries aquesta és nova, jo no la coneixia, tinc aquí les 

seves propostes i aquesta última de la deixalleria no em consta. 

 

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

 No l’havíem presentat, no.  

 

Segueix el Sr. Calatrava: 

Únicament això, que el concepte no ha estat un tancament sinó que una proposta s’ha 

aprovat i les altres dues es traslladen a la comissió de tarificació per treballar-les in situ 

per poder donar llum en aquest sentit. Gràcies.  
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Intervé la Sra. alcaldessa: 

Un aclariment , pel que fa al tema del compostatge casolà, òbviament nosaltres com a 

ajuntament estem adherits al PAES, que és pacte d’alcaldes per la sostenibilitat i en 

aquest sentit estem compromesos amb treballar perquè realment tots aquests avanços 

siguin una realitat.  

Per què no hem pogut acceptar en aquests moments el tema de compostatge casolà com 

una reducció de la taxa d’escombraries? . (que també era una proposta que ens havia fet 

la CUP encara que en aquests moments no estiguin aquí per participar en el debat). 

Perquè en aquests moments no tenim la manera material, no tenim la capacitat de 

quantificar tècnicament fins a on i quin cost té o bé quin cost s’estalviaria l’ajuntament 

de la Garriga si la gent fes compostatge casolà. És a dir nosaltres si intentem fomentar el 

compostatge casolà , aquest és el nostre compromís de fet vàrem repartir crec que l’any 

passat uns 90 compostadors casolans, que es van repartir des de l’ajuntament i em 

comentava la Sra. Marrodán que n’hi  ha uns 70 d’actius.  

 

Però en aquests moments no tenim aquesta manera física de poder quantificar i com 

justificar el que suposaria (perquè quan es proposa fer una bonificació es necessari fer 

una sèrie de càlculs tècnics més enllà de la voluntat política de dur a terme aquest tipus 

de bonificació). Per això es va dir d’esperar aquest estudi que està fent la Diputació de 

Barcelona i l’Agència Catalana de Residus per veure de quina manera podem mesurar 

quin estalvi representa fer el compostatge casolà i  poder aplicar aquest estalvi com a 

bonificació de la taxa d’escombraries, però en aquest moment no tenim aquest capacitat 

i per tant no tenim la viabilitat de poder-ho fer. 

En aquest sentit si tenim el compromís de seguir treballant per fomentar el compostatge  

casolà i també la recollida selectiva al nostre municipi. Jo crec que aquests estudis que 

estem esperant ens hi acompanyaran . 

Per aquest motiu no hem pogut fer front a aquestes peticions de bonificar aquest 

compostatge  casolà 

 

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

Com no  podré votar de manera separada dir que de moment ens abstindrem a l’espera 

de saber com queden  els altres punts.  
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El Ple de l’Ajuntament per  11 vots a favor  (7 CiU, 4 Acord ERC-AM ) i 1  abstenció (ICV-

EUiA-E), dels 12 membres presents, essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la 

proposta d’acord. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Recordar a tots els ciutadans i ciutadanes de la Garriga que el compromís és de no 

incrementar la pressió fiscal dels nostres ciutadans i ciutadanes. Un any  més seguim 

amb el nostre compromís de congelació de les taxes i dels impostos municipals i alhora 

l’ampliació d’aquelles bonificacions o ajuts a aquelles famílies que més ho necessiten i 

per tal que  puguin fer front al cost d’aquestes taxes i impostos. 

 

5. Informes de l’alcaldia  

No hi ha assumptes per informar al ple. 

 

6.  Mocions  

 

Moció que presenten els grups municipals d’Acord+ERC-AM i C.U.P-P.A, de recolzament a 

la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme  

 

Exposició de motius 

 

El proppassat 20 de novembre de 2015 es van complir 40 anys de la mort del dictador Francisco 

Franco, el qual va protagonitzar el cop d'estat militar de 18 de juliol de 1936 contra la legalitat 

democràtica republicana i va instaurar per la força un règim dictatorial de caràcter feixista i 

nacional-catòlic fins al 1978. 

 

Durant la dictadura, el règim franquista va cometre tota mena de crims contra les llibertats 

personals i col· lectives de caràcter polític, social i nacional, duent a terme una persecució 

sistemàtica contra particulars, institucions, associacions, sindicats i entitats culturals. 

 

Entre els crims comesos, tenen especial rellevància els consells de guerra sumaríssims que es 

van realitzar sense cap legitimitat per motius polítics a Catalunya entre els anys 1938 i 1975. 
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Aquests consells de guerra van comportar penes de presó, reclusions en camps de concentració, 

camps de treball forçats, i fins i tot execucions. 

 

L’Estat espanyol continua sense declarar nuls aquells processos il·legals. 

 

L’11 de maig del 2016 la Comissió de la Dignitat, amb el suport de les següents entitats 

memorialistes: Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, 

Associació de Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona (AVRFT), Associació 

Catalana d’Ex-presos polítics del Franquisme, Òmnium Cultural, Col·lectiu Republicà del 

Baix Llobregat, Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya 

(ARMHC), Associació d’Antics Guerrillers d’Espanya a França, Associació de Memòria 

de Terrassa, Associació Ateos y Republicanos, Associació per la Recuperació de la 

Memòria Històrica de l'Exili Republicà (ARMHER), Plataforma pel Dret a Decidir, i 

Associació del Banc de l’ADN de familiars desapareguts de la Guerra Civil i  

 

Postguerra, van presentar a la consideració de tots els grups parlamentaris del Parlament de 

Catalunya una proposició de llei per tal que el Parlament anul·li els consells de guerra duts a 

terme per motius polítics a Catalunya pel franquisme des del 1938 al 1975. 

 

Com a conseqüència d’aquesta iniciativa diversos grups parlamentaris de la cambra catalana van 

assumir aquesta Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (exp. 

202-00029/11). Els tràmits de la seva aprovació es van iniciar el dia 19 d’octubre al 

Parlament de Catalunya. 

 

Aquesta proposició de llei estableix que: “Es declaren nuls i sense cap efecte jurídic tots els 

consells de guerra sumaríssims i les corresponents sentències, instruïts per causes polítiques a 

Catalunya pel règim franquista d’acord amb el Ban de 28 de juliol de 1936, el Decret de 31 

d’agost de 1936, el Decret número 55 d’1 de novembre de 1936, la Llei de 2 de març de 1943, 

la Llei de 18 d’abril de 1947, el Decret 1794/60, de 21 de setembre, i el Decret Llei 10/75, de 26 

d’agost.” 

 

Així mateix, un cop la llei sigui aprovada, el Departament de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya, emetrà a sol·licitud dels processats o dels seus familiars, una certificació de la 
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nul·litat del procediment i sentència corresponents. 

 

Per tots aquests motius, els grups municipals d’Acord+ERC i la CUP de l’Ajuntament de la 

Garriga proposen l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer. Realitzar una condemna ferma i contundent de la dictadura franquista i dels crims 

comesos per aquest règim.  

 

Segon. Recolzar la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme 

(exp. 202-00029/11), tramitada al Parlament de Catalunya el 19 d’octubre del 2016. 

 

Tercer. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del 

Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat, a les Corts espanyoles, al Parlament Europeu, al 

Comitè de Drets Humans de l’ONU, i a les associacions de recuperació de la memòria. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé el Sr. Albert Benzekry, en representació del grup municipal d’Acord+ERC-AM: 

Bona tarda a tothom, espero que aquesta moció tingui tan poc debat com les ordenances, 

seria molt bona noticia, almenys pel que fa a la moció.  

Aquesta moció que presentem conjuntament els grups municipals de la CUP i Acord- 

Esquerra, és referida al recolzament que volem manifestar a la Proposició de llei de 

reparació jurídica de les  víctimes del franquisme que s’ha portat a terme recentment al 

Parlament de Catalunya.   

És una proposició d’alt valor simbòlic i també d’efectivitat jurídica. Una proposició de 

llei que pretén, entre d’altres, anular els consells de guerra que hi va haver entre l’any 

38 i l’any 75. Són milers de casos i milers de persones executades, que van perdre la 

vida. Va començar l’any 38 ja contravenint la legalitat republicana d’aleshores. Uns 

consell de guerra que com sabem i es commemora cada any al mes d’octubre van 

comportar l’afusellament del president de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Lluís 

Companys. Uns consell de guerra que no han estat reprovats ni anul·lats per les 

instàncies espanyoles. Les peticions que els darrers anys s’han estat fent en aquest sentit 
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han estat contínuament desateses i per això el sentit d’aquesta proposició de llei del 

Parlament.  

En aquest afer no reconeixem més autoritat que la del Parlament. És igual el que passi 

després . Aquesta proposició de llei és irrecurrible, és inexpugnable perquè prové de 

l’autoritat moral que li reconeixem al Parlament de Catalunya, l’única instància que ha 

estat a l’alçada, l’única de qui ja, gairebé,  ho esperem tot. Qui ho havia de fer, no ho 

farà mai, no se senten al·ludits i d’alguna manera podríem dir que el silenci estès del 78 

han provocat uns cucs a les orelles que alhora han provocat un sordesa molt pregona. 

El Consell d’Europa recentment ha determinat que Espanya no ha aplicat bé cap de les 

11 recomanacions fetes al 2013 per fomentar la lluita contra la corrupció i garantir la 

independència judicial. Amb aquest entramat jurídic-polític no podem esperar res.  

Des de ja fa anys  a la Garriga estem compromesos amb unes polítiques públiques de 

memòria que vagin més enllà de la dignificació d’espais i contribueixin al coneixement 

i el reconeixement. N’estem orgullosos i en podem estar-ho, més quan el govern del 

país també s’ha compromès recentment amb un pla d’exhumació de foses i un programa 

d’identificació genètica. Modestament creiem que ja hem contribuït amb el nostre petit 

granet de sorra. Tot això ja està lligat, fins i tot podríem dir aquest recent fallit 

experiment sociològic del Born.  

 Dit això passaré a llegir els acords d’aquesta moció. 

 

El Sr. Benzekry llegeix els acords de la moció. 

 

Intervé la Sra. Meritxell Comas, en representació del grup municipal de CiU: 

Bona nit a tots i totes . El nostre grup votarà a favor d’aquesta moció com no pot ser 

d’una altra manera. No acceptem com a legals els processo polítics que es van mantenir 

fins la mort del  dictador amb infracció dels drets fonamentals de moltes persones que 

van ser injustament sotmeses i algunes d’elles executades.  

L’Estat espanyol és l’únic a Europa que no ha demanat perdó pel franquisme, deu ser 

que encara en conserva molts tics d’aquest règim polític, com perseguir persones 

judicialment per les seves idees polítiques. Encara hi ha massa ionquis del franquisme. 

A Catalunya no volem cap tracte amb el franquisme. Després d’esperar els darrers 40 

anys sense que ho hagi fet l’Estat a Catalunya hem dit prou.  

Aquesta llei busca la reparació i la justícia. En cap cas busca la venjança.  
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Recolzarem tot el que el Parlament de Catalunya aprovi i  faci en relació a la reparació 

jurídica de les víctimes del franquisme i ens comprometem, com a govern local, en la 

mesura que digui la llei que tinguem competències, per que això sigui quelcom viable i 

factible. 

Finalment i molt sincerament agrair a la Comissió de la Dignitat i a totes les entitats 

memorialistes aquesta implicació que ha fet possible que aquesta proposició de llei sigui 

una realitat. 

 

Intervé el Sr. Roger Prims, en representació del grup municipal de la C.U.P-PA: 

Poca cosa més afegir al que ja diu la moció en si i al que, més o menys extensament, ha 

dit el regidor Sr. Benzekry. Poca cosa més enllà d’un ja era hora . Ja era hora d’anar a 

l’arrel, a la qüestió central de la reparació i la justícia envers moltes de les víctimes del 

règim. Ja era hora de tenir la valentia per fer el pas que calia. Era necessari de forma 

unilateral, com ha estat el cas. Ja era hora perquè no es pot construir res de nou ni 

diferent sobre uns fonaments deficients i això és el que havien estat fent fins ara. 

S’havia de començar pel principi, la reparació jurídica de les víctimes és més urgent per 

raons biològiques  evidents, però també pera raons morals. És més urgent que l’actuació 

a l’espai públic fins i tot. Per molt necessària que aquesta sigui i per molt que s’hagi 

afrontat una reforma més satisfactòria aquí que en cap altra lloc. Com el fet d’obrir les 

foses, per tancar el patiment de moltes famílies, reconèixer les víctimes perquè puguin 

deixar de ser-ho. 

La justícia universal s’ha de començar a aplicar de forma local amb indiferència d’altres 

consideracions. Si no es dona exemple no es pot tenir autoritat moral per posar cap tipus 

d’exigència democràtica  més endavant. Comencem doncs a tancar aquest capítol 

vergonyós i continuem reclamant sense cap mena de por la justícia i la reparació que 

calgui: obrint foses, divulgant les practiques en internats i en institucions femenines  del 

règim, les tortures i la impunitat policíaca , la repressió econòmica i social contra els 

perdedors de la guerra, la persecució de llengües i cultures exercides contra els pobles 

no castellans i tantes altres coses encara per acabar de resoldre. No val més ja amagar el 

cap sota l’ala i brandar el patètic argument que va tornar a sortir de la boca del 

representant del Partit Popular al Parlament sobre la inconveniència de remoure el 

passat. Massa ossos encara es remouen soterrats a les cunetes.  

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

Jo que per fortuna he crescut en democràcia em costa arribar a pensar el patiment de les 

generacions que em precedeixen i que van patir una guerra i aquesta persecució .  

Òbviament, (ho vaig fer fa un any quan Esquerra va presentar una moció sobre el 75è 

aniversari de l’afusellament de Lluís Companys),  condemno el franquisme, el meu 

partit condemna òbviament el franquisme i condemnem també qualsevol règim totalitari 

o qualsevol mostra de coartar les llibertats, de qualsevol que vulgui imposar la seva 

ideologia a través de la por, de les coaccions o de la violència. 

Dit això, penso que la llei de la memòria història la 52/2007 va intentar donar resposta a 

les demandes de moltes persones, familiars dels represaliats, ja ha sortit a les 

exposicions de diversos portaveus, però és veritat que queden dubtes.  

La llei de la memòria històrica, declara il·legítims a aquests tribunals i il·legítimes totes 

aquelles condemnes però  el nom fa la cosa i sembla ser que il·legítim no és per algunes 

persones el mateix que nul·litat, ho puc entendre i puc estar d’acord. Però jo el 

problema que li veig a aquesta proposició de llei que es va presentar al Parlament és un 

problema tècnic perquè no tenim competències per fer-ho. Tenim competències morals, 

si ho volen, però no competències per anular un judici. Per tant penso que en aquest 

sentit això s’hauria de fer bé  i en la línia de fer-ho bé al Parlament, el mateix dia, es va 

presentar una proposta del Partit Socialista de Catalunya, amb la que volien  anar al 

moll de l’os, on es pot reparar això i és modificant la llei 52/2007, canviant tota la 

terminologia, per mirar que tots aquests judicis que vostès diuen quedin anul·lats de 

totes totes . 

M’agradaria proposar-vos aquesta proposta del PSC perquè penso que és la via per fer-

ho bé, però vist el tarannà del Sr. Benzekry a l’hora de proposar que no hi ha més llei 

que la que hi ha de l’Ebre cap amunt... 

Si votéssim els punts per separat votaríem a favor del primer punt, com no pot ser  

d’una altra manera i pel segon ens abstindríem perquè creiem que encara que voluntat és 

bona no l’acaba de resoldre.  

En aquest cas hi ha molt a dir a l’hora de condemnar el franquisme i evidentment aquest 

punt primer és  el que arrossega el nostre vot a l’hora de votar que si. Recolzarem 

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

El Sr. Guillén m’ha tret de la boca una de les propostes que fèiem, tot i que nosaltres no 

tenim dubtes sobre el fet que posar de manifest el nostre suport a la proposició de llei 

que es va aprovar al Parlament de Catalunya ja és un què. Per tant tot i no incloure 

aquest punt, que nosaltres valoraríem com a positiu, igualment votarem a favor de la 

moció. 

 

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

Nosaltres votarem a favor, com no pot ser d’una altra manera i tal com han dit els 

companys de CiU, d’Acord i de la CUP no cal que afegim gaire més. Gràcies. 

 

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

Nosaltres estem totalment d’acord amb el que s’ha dir a la presentació de la moció i en 

relació a això que sapigueu que la nostra força política, que governa a diverses ciutats 

de Catalunya, com Barcelona, ha participat a la cimera que s’ha celebrat a Pamplona 

aquest darrer cap de setmana per reclamar accions en contra de la impunitat dels crims 

de la dictadura i reparar els danys de les víctimes.  

 

Intervé el Sr. Albert Benzekry: 

No sé, fins on jo sé que potser és poc, si la modificació de la llei de la memòria històrica 

espanyola pot atribuir al Congrés espanyol una reparació moral i jurídica. No ho sé. 

Però si haguéssim estat esperant la modificació d’aquesta llei ens haguéssim florit. Això 

es fa perquè el Congrés espanyol no ho fa i aquesta llei de la memòria històrica, 

almenys a l’Estat espanyol, o a  Espanya, o fora de Catalunya, digueu-li com vulgui, els 

efectes són molt minsos. Jo recordo un viatge relativament recent a Salamanca, a l’arxiu 

de Salamanca més en concret i a l’exposició pretesament didàctica del vestíbul d’aquest 

arxiu es parlava que el conflicto bélico diu lugar a un nuevo régimen  però no deia si 

aquest régimen  era verbal, dietètico o de quin tipus.  

No cal esperar la modificació d’aquesta llei espanyola de la memòria històrica, al 

Parlament de Catalunya i als catalans   són els qui nosaltres hem de donar la legitimitat 

moral, política i amb conseqüències jurídiques, per anul·lar tots aquests consells de 

guerra i reparar la memòria de tantes i tantes víctimes.  
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El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 

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

la Corporació, aprova la moció. 

 

 

Moció que presenten els grups municipals d’Acord+ERC-AM, C.U.P-P.A i ICV-EUiA-E, per 

decidir des de Catalunya i el Vallès com solucionar les seves necessitats de mobilitat.  

 

Exposició de motius 

 

Atès que el govern en funcions de l’estat espanyol va publicar el passat 25 de juny la licitació de 

l’estudi informatiu de la Autovia Orbital de Barcelona B-40, tram Terrassa-Granollers (enllaç 

AP-7/C-60), popularment coneguda com quart cinturó, amb l’objectiu de “definir y comparar 

las diferentes alternativas de trazado, de conexión y de explotación para el tramo de autovía 

considerado, a efectos de que el estudio informativo sirva de base al expediente de información 

pública y al trámite de evaluación de impacto ambiental, con objeto de poder seleccionar la 

alternativa más adecuada” amb un cost de poc de gairebé 1,9 milions d’euros. 

 

Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha reclamat públicament mitjançant 

comunicat de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat de data 28 de juny “que sigui 

Catalunya qui defineixi les mesures necessàries per a resoldre la mobilitat entre el Vallès 

Occidental i el Vallès Oriental”. 

 

Atès que el Conseller d’aquest departament es va comprometre, segons nota de premsa d’ 11 de 

maig, a redactar un estudi de mobilitat al Vallès Occidental amb la participació del propi 

Govern, dels Ajuntaments i dels ens locals que analitzarà la funcionalitat de les infraestructures 

viàries i ferroviàries existents, i servirà per determinar i planificar com hauran de ser les futures. 

 

Atès que el vigent Estatut de Catalunya diu al seu article 48 “Mobilitat i seguretat viària”, punt 

1.: “Els poders públics han de promoure polítiques de transport i de comunicació, basades en 

criteris de sostenibilitat, que fomentin la utilització del transport públic i la millora de la 

mobilitat....”. 
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Atès que el vigent Estatut de Catalunya diu al seu article 140 “Infraestructures del transport i de 

les comunicacions”, punt 5.: “Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre la seva 

xarxa viària en tot l’àmbit territorial de Catalunya, i també la participació en la gestió de la 

xarxa de l’Estat a Catalunya, d’acord amb el que estableix la normativa estatal. Aquesta 

competència inclou en tot cas: a) L’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa 

viària de Catalunya. b) El règim jurídic i financer de tots els elements de la xarxa viària dels 

quals és titular la Generalitat. c) La connectivitat dels elements que integren la xarxa viària de 

Catalunya entre ells o amb altres infraestructures del transport o altres xarxes.” 

 

Atès que l’estudi informatiu que es licita compren únicament territori de Catalunya. 

 

Atès que la necessitat de la via amb la funcionalitat de descongestionar els trànsits des de la 

frontera francesa d’una banda cap al centre i d’una altra cap al llevant i sud peninsulars, i a 

l’inrevés, al seu pas per la conurbació de Barcelona no està fefaentment acreditada -com 

reiteradament ha posat de manifest entre altres la Campanya Contra el Quart Cinturó des de 

1992-, sobretot des de l’entrada en funcionament de l’Eix Transversal pel que es refereix al 

corredor central i per la inexistència de previsió per a la construcció del corredor litoral des de la 

frontera fins a Granollers ni d’Abrera cap a Tarragona i més enllà i encara menys quan estan a 

punt de caducar les concessions de l’autopista de peatge AP7. 

 

Atès que el vigent Pla Territorial Metropolità de Barcelona proposa un traçat indicatiu però 

recull també un conjunt de traçats alternatius que van aparèixer en el procés de consulta pública 

que cal estudiar en els informes previs. 

 

Atesa la necessitat que té el nostre municipi què es resolguin els problemes de mobilitat al 

Vallès en benefici del trànsit de persones i mercaderies en el seu territori, amb origen i destí 

molt majoritàriament en ell mateix o amb les comarques limítrofes. 

 

Per tots aquests motius, els grups d’Acord + ERC,  C.U.P-PA i ICV-EUiA-E  a l’Ajuntament de 

la Garriga proposen l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
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Primer. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer les oportunes accions polítiques i 

jurídiques per aturar la licitació de l’estudi informatiu de la Autovia Orbital de Barcelona B-40, 

tramo Terrassa-Granollers (enllaç AP-7/C-60) 

 

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a reclamar de l’estat espanyol la 

competència plena sobre la mobilitat al Vallès com es desprèn del vigent Estatut de Catalunya. 

 

Tercer. Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a 

ampliar al Vallès Oriental l’estudi de mobilitat a que s’ha compromès amb l’objectiu, no pas de 

dibuixar possibles traçats de la ronda del Vallès, sinó de dur a terme una anàlisi de les 

infraestructures de transport existents en aquest àmbit metropolità i consensuar amb el territori 

les actuacions necessàries per a resoldre els problemes de la seva mobilitat, tot demanant-li la 

participació del nostre Ajuntament en la seva redacció. 

 

Quart. Convidar el Parlament de Catalunya, la Diputació de Barcelona, els Consells Comarcals 

del Vallès Occidental i Vallès Oriental i tots els seus municipis a donar suport a aquests acords. 

 

Cinquè. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona i als 

Consells Comarcals del Vallès Occidental i Vallès Oriental. 

 

INTERVENCIONS  

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

Bona tarda una altra vegada. D’entrada el nostre agraïment als grups que s’han adherit a la 

moció, la CUP i ICV. Amb aquesta moció no volem ara ni aquí fer unes reflexions al 

voltant del 4art- cinturó sinó traslladar allò que realment planteja la moció que és demanar 

que nosaltres, el territori, els que vivim i patim en aquesta moments el territori puguem 

decidir com organitzar-lo , com planificar-lo i fer-ho d’acord amb les nostres necessitats 

reals de mobilitat i amb la preexistència de les infraestructures que en aquests moment, en 

determinats casos, són realment precàries. Entenem que és una reflexió que ha de ser 

global, que ha de ser capaç d’entendre el territori que va més enllà dels primers 10 

quilòmetres que envolten el teu municipi i és per això que aquesta és la reflexió que 

s’introdueix en aquesta moció.   

Sabem que l’Estat espanyol unilateralment ha decidit tornar a licitar  l’estudi informatiu  
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per estudiar la B-40  que coneixem com a 4art cinturó i que a més amés tenen la intenció 

de dedicar-hi 1,9 milions d’euros  i sabem que encertadament des de la Generalitat, des de 

Territori i Sostenibilitat es demana la potestat per treballar aquestes infraestructures des 

d’aquí, des de casa nostra. A més tenim la plena legitimitat, ens empara l’Estatut per 

poder-ho fer i a més a més també creiem que no podem deixar passar l’oportunitat de fer-

ho des d’aquí. És aquí, el territori, qui coneix la realitat que ens envolta, com necessitem 

actuar amb aquesta B-40. Som nosaltres els que sabem i coneixem què impliquen totes les 

propostes que el Pla Territorial Metropolità de Barcelona recull i entenem que no es pot 

estudiar de cap manera la B-40 de forma aïllada. Estudiar una infraestructura de mobilitat 

en aquests moments no es pot fer sense mirar tot l’entorn d’infraestructures necessàries pel 

territori. Seria cec pensar que estudiar o rebre de l’Estat espanyol un estudi de la B-40 

sense que se’ns plantegi, ens proposin o es pugui opinar o proposar solucions per les 

infraestructures ferroviàries, per les estructures viàries que van de nord a sud seria una 

feina llençada i en va.  

En qualsevol cas fetes aquestes reflexions procediré a llegir els acords i a posar a la seva 

consideració la votació d’aquesta moció.  

 

Intervé el Sr. Joan Esteban, en representació del grup municipal de CiU: 

Bona nit a tothom. Gràcies Sra. alcaldessa.  

D’entrada dir que per nosaltres, pel nostre grup polític, la connexió entre els dos vallesos 

és vital per aquest país. Nosaltres estem a favor del 4art cinturó perquè creiem que és una 

infraestructura necessària però també volem que la planificació, la projecció, l’execució i 

la gestió estigui en mans de la Generalitat de Catalunya. 

Estem en que ha de ser un projecte respectuós amb la riquesa paisatgística i mediambiental 

del territori. És per això que demanem que es traspassi la titularitat del projecte i els 

recursos a la Generalitat entenent que aquesta és competent en tractar-se d’un projecte de 

mobilitat interna. 

Entenem i demanem que la Generalitat ha d’acordar i consensuar amb el territori aquest 

projecte. Així mateix entenem també des del nostre grup que els problemes de mobilitat no 

s’acaben només donant solució a la xarxa viària sinó que també passa, necessàriament, per 

millorar i reforçar la xarxa ferroviària. En aquest cas tenim un clar exemple amb l’R3. 

Finalment exigim al Ministerio de Fomento que posi fill a l’agulla en un projecte 

estratègic de país com recentment manifestava el Conseller Rull i no acceptem que aquesta 
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obra s’acabi l’any 2019 com se’ns ha fet saber des de Madrid. 

Seguim denunciant, continuant amb les paraules del Conseller Rull el fet que avui en dia 

les obres es troben completament aturades , una mostra més i evident del dèficit inversor 

de l’estat en infraestructures del nostre país.  

El nostre sentit del vot serà afirmatiu. Gràcies.  

 

Intervé el Sr. Roger Prims, en representació del grup municipal de la C.U.P-PA: 

Aquesta és una d’aquelles mocions que et fan prendre consciència de l’edat que tens 

perquè una de les meves primeres experiències de “sociabilitat activista” va ser signar un 

paper per comprometre’m a posar-me davant les màquines en cas que comencessin les 

obres del 4art cinturó i d’això fa més de 20 anys i ara si comencessin ja hi podria anar amb 

els meus fills.  

A la campanya contra el 4art cinturó em remeto i defensem la necessitat d’aquest estudi de 

mobilitat, de fet la campanya mateix havia plantejat com a necessari, de fet és obligatori 

des de l’aprovació del Pla Territorial Metropolità de Barcelona i respon a una llarga 

reivindicació de la campanya contra el 4art. Cinturó.  

Tanmateix creiem que la pertinència de la moció rau en el fet de senyalar, a la campanya 

em torno a remetre, que l’objectiu d’aquest treball no és dibuixar, com ha indicat la Sra. 

Marrodán possibles traçats de la ronda sinó dur a terme una anàlisis de les infraestructures 

necessàries a l’àmbit metropolità, consensuar amb el territori  i establir les prioritats 

d’actuació. Cal saber quines infraestructures tenen una prioritat més elevada i diguem que, 

des de la Garriga estant, em venen al cap algunes, pel disseny d’aquestes prioritats i les 

seves possibles solucions, amb els agents del territori ajuntament, entitats i amb 

participació efectiva.  

Seguint aquest fil és lògic que abandonem d’una vegada models de planificació caduca en 

matèria d’infraestructures i mobilitat no només pel tipus d’obres faraòniques sinó per 

aquest model de centralització que és propi d’altres èpoques (tot plegat, el tipus d’obra i el 

model de planificació), és desarrollista, malgastadora, innecessari i totalment irracional. 

Insistim, el disseny de solucions té repercussions a nivell de tota l’àrea del Vallès, això 

també ho ha indicat la Sra. Marrodán i per això també és interessant aquesta moció creiem 

que de vegades aquest tipus d’enfocament global potser d’entrada no es veu però 

evidentment la connexió entre els dos vallesos afecta als pobles dels dos vallesos amb 

independència de que , per exemple, el 4art cinturó passi o no passi per la Garriga.  
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Aprofitant l’avinentesa per insistir com hem estat dient des de fa més de 20 anys “ No al 

4art cinturó”.  

Òbviament hi votem a favor.  

 

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

Hi ha certs aspectes d’aquesta moció que a mi m’han deixar perplex. Anem a veure, si 

vostès marxen en poc més d’un any, si tan convençuts estan de que marxaran d’Espanya  i 

de que s’independitzaran en menys d’un any perquè dimonis demanen el que demanen en 

aquesta moció ?. 

Ja ho deia el Sr. Prims abans el que no s’ha fet en 50 anys que fa del projecte del 4art 

cinturó, ho farem ara en 10 mesos?.  

Segon: es queixen de que l’Estat no inverteix a Catalunya i quan vol invertir resulta que 

malament!,  perquè no hauria d’invertir. 

Tercer: aquells que tenen com objectiu saltar-se l’estatut, resulta que ara per argumentar 

aquesta moció defensen l’estatut. Cosas veredes, amigo Sancho que faran fablar las 

piedras ! 

El que hi ha disfressat en aquesta moció, és el dret a decidir sobre les infraestructures a 

Catalunya dels grups que històricament s’han oposat al 4art cinturó, Esquerra 

Republicana, Iniciativa per Catalunya Verds i la CUP. No hi ha res més. Ras i curt és el 

que hi ha en aquesta moció. 

En el meu partit estem per la labor que  aquesta infraestructura s’ha de fer comptant amb 

el territori o ha de ser de titularitat de la Generalitat , estem totalment d’acord, per què no?. 

El que s’ha de fer és parlar amb el govern, buscar ponts de diàleg, punts en comú i fer-la. 

Però el que està demanant aquesta moció és aturar les obres i pensem que això és 

inconcebible. No solament estem matisant la titularitat de l’obra sinó que estem en contra 

de començar-la i mirin el meu partit és com el 4art. Cinturó, però és que jo encara m’ho 

crec més, perquè jo pateixo la falta del 4art cinturó i la pateixo de fa molts anys, no només 

de quan vivia a la Garriga , jo transito els dos vallesos cada dia i cada dia aquest fet és una 

història. És una obra altament reclamada per això dic que jo me la crec tant que fins i tot al 

programa electorat del meu partit als setembre de l’any passat vaig ser un dels redactors 

d’aquest punt.  

La viabilitat socioeconòmica d’aquesta obra la demostren molts estudis. Avui dia hi ha 

més de quinze municipis amb una població al voltant de 750.000 persones. A nivell 
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comarcal permetria una immillorable vertebració viària dels dos vallesos, la descongestió 

de la C-17 , de l’AP-7. Cosa que beneficiaria en un menor consum del combustible  i 

rebaixaria l’estrès dels conductors que la patim, que no és poc. Tot això sense oblidar els 

beneficis que tindria per la nostra economia, la manera en què reduiríem els accidents de 

transit, l’arribar tard a la feina.  

Tot això no ho diem només els de ciutadans, ho diuen altres partits que estaven a favor del 

4art cinturó com podia ser CiU o el PSC. Ho estan reclamant les cambres de comerç i les 

patronals comarcals. 

Els que som més patidors de la  manca d’aquesta infraestructura, els que travessem els 

vallesos diàriament (perquè hi ha els patidors que agafen l’R3 per anar a Barcelona, però 

hi ha altres patidors que anem a l’altra Vallès), poden fer un estudi de viabilitat, el número 

3.000, expliquin-s’hi que faran l’estudio número 3.000 de mobilitat, per veure que és el 

que fa falta per dinamitzar la mobilitat dels dos vallesos , poden dir que ho solucionarem 

amb més transport públic quan és una cosa que es podia haver fet fa 60 anys. Però mentre 

votés aposten per això el problema persistirà i tindrem més col·lapse, més contaminació  i 

una mobilitat que no està acord amb el que és un dels nuclis més potents econòmicament 

de Catalunya. 

Per tot això votaré convençudament que no a aquesta moció.  

 

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

Jo no faré un speech avançant si tindrem més accidents de transit o menys, però el que no 

entenc ... diguem les coses amb totes les lletres, és a dir ens comentaven els companys 

d’acord que en cap moment això anava contra el 4art cinturó i després veiem que parla 

directament d’aturar les obres del 4art cinturó amb la qual cosa entenc que va en contra del 

4art cinturó. 

Tampoc entenc el que han dit els companys de CiU, bàsicament perquè diuen que estan 

reclamant les obres, que és una obra que s’ha de fer.... però en canvi estem en contra !  No 

ho puc entendre. Esteu demanant una inversió cap a Catalunya, però esteu a favor que 

s’aturi l’obra. 

Nosaltres estem d’acord en què el territori ha de participar. Fins aquí estem d’acord . És a 

dir amb la defensa que ha fet la Sra.  Marrodán de la moció estic totalment d’acord però  

no estic d’acord en instar a aturar la licitació de l’estudi informatiu. No puc estar d’acord i 

només per això votarem en contra de la moció.  
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Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat: 

Nosaltres votarem a favor de la moció, com no pot ser d’una altra manera . Pensem que el 

fons de la qüestió és clar, és que nosaltres decidim en què invertim els diners . Per una 

altra banda sap greu que per una vegada que es posen a invertir els diguem que ho aturin . 

Sap greu perquè no inverteixen mai. Un altre tema és decidir si és millor el 4art cinturó, o 

les comunicacions serien millors amb uns ferrocarrils de la Generalitat que unissin els dos 

vallesos, per exemple. Però això ja és una altre tema. Votarem a favor. 

 

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

Nosaltres votarem a favor. De fet era una moció que també teníem preparada per 

presentar. ICV sempre ens hem oposat a la construcció d’aquest 4art cinturó , ja que 

considerem que fer mes carreteres no és necessari per millorar les comunicacions 

intercomarcals. El que cal és millorar l’actual xarxa viaria fent-la més segura i transitable i 

sobretot afavorir la mobilitat sostenible per mitjà dels transports públics.  

El que cal per sobre de tot és tenir una línia moderna de tren que comuniqui les comarques 

veïnes.  

 

Intervé el Sr. Joan Esteban: 

Nosaltres no volem aturar les obres, el que volem és decidir sobre les obres. Aquest és el 

tema. A partir d’aquí diem: 4art cinturó si, però no així.  

 

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

 El punt 1 diu “ que s’aturi el projecte” ..... 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Escolti Sr. Valiente, vostès preocupi’s dels posicionament del seu grup!. Al nostre grup 

volem que s’aturi el projecte tal i com està perquè no estem d’acord en com està aquest 

projecte i per tant demanem que s’aturi el projecte .... 

 

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

 Llavors volen que s’aturi el projecte i per tant no volen la inversió.  
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Intervé la Sra. alcaldessa: 

Bé, i...? . On està el problema? . A veure si no podrem tenir llibertat de pensament i 

haurem de votar el que vostè vulgui!. Faltaria més. 

 

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

Estan defensant el contrari... 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

No estem defensant el contrari estem dient que el 4art cinturó si, però no així!. Per tant 

com no hem pogut decidir, com no s’ha demanat la implicació del territori, com no s’ha 

tingut en compte el treball des del territori demanem que s’aturin les obres. Si senyor ho 

demanem, és clar que si!.  

 

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

Jo senyora Farrerons discrepo del que diu vostè de què no necessitem més carreteres. 

Digui’m vostè llavors per on passarem perquè si no necessitem més carreteres i van 

saturades ...No sé si vostès fa aquest trajecte, però a dos quarts de nou agafi vostès la C-17 

cap a l’altre Vallès i l’AP-7 i digui’m que no fan falta més carreteres .. que fa falta 

millorar-les. No, és que no es poden millorar més, fan falta més carreteres. 

Sobre el tema dels trens que comuniquin els dos vallesos, és que s’han de comunicar els 

trens, s’han de comunicar els polígons industrials però els camions porten mercaderies i 

necessiten carreteres per passar.  

Penso que aquest tancament d’idees que té sempre ICV, aquesta fòbia a les carreteres, a 

les construcció, se l’han de fer mirar!.  

 

El Ple de l’Ajuntament per 15 vots a favor ( 7 CiU, 4 Acord+ERC-AM,  2 C.U.P-P.A, 1 SI-

Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E), i 2 vots en contra (1 C’s, 1 PSC-CP) dels 17 membres assistents, 

essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova  la moció. 

 

 

Moció que presenta el grup municipal de  la C.U.P-P.A en suport del col·lectiu “SOM 27 I 

MÉS” encausats per defensar una universitat pública que garanteixi la igualtat 

d’oportunitats.  
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Exposició de motius 

 

El 17 d’abril de 2013 més de 200 estudiants de la UAB van iniciar una tancada al Rectorat de la 

Universitat amb l'objectiu de que s’apliquessin unes mocions aprovades democràticament pel 

Claustre de la Comunitat Universitària, el major òrgan decisori de la Universitat. Aquestes 

mocions demanaven, entre d’altres, que la UAB desobeís la pujada de taxes del 66% i que 

s’establissin títols especials de transport públic pels estudiants de la UAB (T-UAB). Tot i que 

l’òrgan més representatiu de la comunitat universitària aprovés aquestes mocions, l’Equip de 

Govern, encapçalat pel Sr. Ferran Sancho, no va implementar aquestes mesures deliberadament. 

 

Després d’un mes d’ocupació intentant negociar amb l'Equip de Govern de la universitat, sense 

cap tipus de resultat i sense que el govern de la universitat fes cap intent de resolució amistosa 

del conflicte, es va aturar la tancada. Un cop finalitzada, algunes de les persones que van 

participar de la tancada i, també algunes que només hi van mostrar suport públic, van ser 

denunciades i posteriorment imputades; 25 estudiants, un treballador del Personal 

d’Administració i Serveis i un treballador del Personal Docent i Investigador. Aquestes 27 

persones han rebut una petició del Ministeri Fiscal totalment desorbitada, demanant penes 

d'entre 11 i 14 anys de presó i demandes econòmiques que superen, en total, els 400.000€. 

Aquest sumari judicial ha estat impulsat per la pròpia Universitat Autònoma de Barcelona, 

concretament per l’anterior Equip de Govern d'aquesta universitat, encapçalats per l'ex-

vicerectora d’Estudiants, Sílvia Carrasco, militant d’ICV a Sabadell, que va confeccionar i fer 

arribar al cos de Mossos d'Esquadra una llista amb les persones que havien participat a la 

tancada. Fins a tal punt va arribar l’obsessió autoritària de l’Equip de Govern que es va 

encarregar la direcció lletrada de l’acusació particular a l’advocat Cristóbal Martell, un dels 

advocats més cars de Barcelona, qui també representa a Messi, Pujol i Nuñez, entre d’altres. 

 

ATÈS que: 

 

L'educació pública, gratuïta i de qualitat s'ha de defensar davant dels intents d'elitització i de 

privatització. 

 

El dret a la protesta amb accions simbòliques i no violentes com l'ocupació d'espais en cap cas 
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pot ser respost per part d'una universitat amb denúncies o per part de la fiscalia amb peticions de 

presó. 

 

En cap cas, una administració pública, com la Universitat Autònoma de Barcelona pot perseguir 

i reprimir judicialment la protesta social sempre que aquesta es produeixi de forma pacífica. 

 

L'exercici del dret a manifestar-se en pro d’una educació pública i de qualitat no pot constituir 

un delicte i, per tant, cap persona pot ser condemnada per participar en la defensa dels drets 

col·lectius. 

 

El grup municipal CUP de la Garriga proposa els següents ACORDS: 

 

Primer- Mostrar el ferm compromís del Consistori amb una universitat pública, gratuïta i de 

qualitat, a la qual hi puguin tenir accés totes les persones, independentment dels seus recursos. 

 

Segon- Reivindicar el dret de les persones que exerceixen el dret de manifestació, i a expressar 

la solidaritat amb aquests 27 membres de la comunitat universitària, els seus familiars i les 

seves amistats. 

 

Tercer- Instar a la mediació entre les parts per tal de trobar una solució acordada entre la UAB i 

les 27 persones encausades pels fets referenciats a dalt. 

 

Quart- Que es trametin aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 a l'Excm. 

Jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Cerdanyola i a l'Excm. Fiscal en 

cap de Catalunya i a l'Organització Antirepressiva de l'Esquerra Independentista, Alerta 

Solidària. 

 

INTERVENCIONS  

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

Com ha dit la Sra. alcaldessa presentem aquesta moció a favor de la universitat pública i 

en concret d’aquest col·lectiu “ 27 i més” que estan encausats per defensar-la.  

L’origen d’aquesta moció la trobem a la primavera de 2013, en una més de les 

campanyes contra les retallades a l’educació pública, en aquest cas a la Universitat 
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Autònoma de Barcelona i en contra l’encariment de les taxes universitàries que, entre 

altres ens han portat a tenir una  de les universitats més cares de la Unió Europea. I per 

tant, ja se’ns fa difícil de parlar d’Universitat Pública ja que no es garanteix l’accés 

universal que requereix un servei per ser públic. 

Fa tres anys 200 persones van ocupar el rectorat de la universitat, entre elles personal 

d’administració i serveis, professorat i alumnat. Fou una ocupació pacífica i en el 

transcurs de l’ocupació l’objectiu era la negociació per revertir les retallades. Les 

persones encausades estan acusades desproporcionadament a 11 i 14 anys de presó i a 

sancions econòmiques desproporcionades per desordres públics, danys, coacció a 

treballadors perquè no anessin a treballar, violació de domicili jurídic, etc. Qüestions 

que no són certes. Esdevé per tant una criminalització dels moviments i la protesta 

social en tota regla. 

En aquest context presentem la moció en nom dels  que van oposar-se a que el govern 

de Catalunya pugés un 66% les taxes universitàries sense unes beques equivalents que 

sostinguessin a qui no es podia pagar l’accés a la universitat. En nom de les que 

demanen que a la UAB es pugui viatjar amb bitllet d’1 zona, perquè desplaçar-se a 

estudiar valgui la meitat del que val. 

En nom de qui denuncia que la precarietat del professorat universitari és un greuge pel 

país i un insult al coneixement. I en nom de qui defensa que la universitat continuï sent 

la punta de llança del progrés social i el pensament crític, i no la cantera de les 

multinacionals, un batalló de préstecs dels bancs, etc. 

La moció per tant, presenta el doble objectiu de :  

1. Defensar la Universitat Pública i l’Educació Pública en general 

2. Fer una crida a l’absolució de les persones encausades i respectar els seus 

drets democràtics. 

 

La Sra. Dachs llegeix els acords de la moció. 

 

Intervé la Sra. Meritxell Comas, en representació del grup municipal de CiU: 

Bona nit de nou. Faré unes consideracions prèvies per justificar el nostre vot. En primer 

lloc entenem que existeixen com a drets fonamentals el dret de la unió i manifestació i per 

altra banda el dret de llibertat d’expressió , per tant creiem que com a tals són 

irrenunciables i tenen un ampli reconeixement per part de les institucions públiques. Els 
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ciutadans poden, de moltes i diferents maneres, expressar la seva opinió i la seva 

disconformitat amb qualsevol tema. 

En segon lloc també pensem que el desenvolupament d’aquests drets s’ha de fer de forma 

cívica i amb ple respecte a l’ordenament jurídic, assumint les responsabilitats que se’n 

puguin derivar quan així es determini pels jutges o tribunals i reconeixem, a més, el dret a 

la tutela judicial efectiva de tots els ciutadans, institucions i organismes quan així ho 

creguin oportú.  

El que també volem deixar molt clar és que creiem que estem per una educació pública i 

de qualitat.  

Finalment dir que pensem que les penes demanades per la fiscalia són desproporcionades 

com ho són també les que fan referència a tot el procés.  

Com a conclusió afirmar que defensem l’educació pública i de qualitat. Que defensem el 

dret de manifestació i de llibertat d’expressió, però rebutgem qualsevol forma d’agressió 

contra els béns públics i contra les llibertats personals. 

És per tot això que he comentat que nosaltres, el nostre grup municipals, ens abstindrem 

en aquesta moció. Gràcies.  

 

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

Per part del grup d’Acord+ERC votarem a favor. Ens hem cenyit als acords amb els quals 

no podem estar en contra i aquesta és la raó per la que donem un vot favorable a la moció. 

Gràcies.  

 

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

El que nada hace nada teme y por aquí se barrunta el temor ....Aquests encausats no ho 

estan per haver exercit el seu dret constitucional de manifestació . Ho estan per aldarulls, 

per danys valorats en més de 300.000 euros tot i que sembla ser que hi ha una rebaixa 

perquè han descomptat la part de personal, però 300.000 euros són 50 milions de les 

antigues pessetes que sona més contundent.   

Ara bé un dels encausats és un vell conegut meu perquè jo mateix vaig patir de part d’ell 

coaccions. Aquest bon home volia fer vaga cada dos per tres i jo volia exercir el meu dret 

d’anar a classe. No sé si ha canviat molt en 20 anys. La presumpció d’innocència la tinc en 

ell com en qualsevol, però vaja que un “angelito” no era el senyor en qüestió. Amb això no 

vull dir que se l’hagi de condemnar, això ho ha de dictaminar qui ho hagi de fer, que haurà 



 

65 
p.o. 26/10/2016 

 

de ser el jutge de torn, però torno a insistir en què uns angelets no eren i sinó li podem 

pregunta a la vicerectora d’aquell moment, la Sra. Sílvia Carrasco. 

Fora d’aquesta part més personal, jo que com molts de vosaltres he estat universitari, 

entenc que la pujada de taxes ens afecta molt i hi havia motius per protestar i els entenc 

perfectament, però una mica en el marc del que deia la Sra. Coma hi ha maneres de 

protestar i una cosa és protestar i altra passar-se de la ratlla i començar a fer destrosses que 

són objectives, hi són, no s’han fet per generació espontània. 

També entenc que la Universitat Autònoma de Barcelona és lliure de querellar-se contra 

aquell que creu que li ha ocasionat un perjudici. 

Per acabar dir que subscrivim plenament el primer punt, creiem en una universitat pública 

de qualitat i tota l’exposició que ha fet la Sra. Dachs sobre els  professors, sobre la qualitat 

de l’ensenyament, estaríem molt d’acord, però el que ens porta a votar en contra d’aquesta 

moció són bàsicament dues coses, una que hi ha uns aldarulls i creiem que algú s’ha de fer 

responsable i sobretot per una raó molt capital, que els polítics no ens hem de ficar a 

debatre sentències judicials, ni hem de ficar-nos a pressionar la justícia. Jo crec que els 

polítics hem d’anar per una via i la justícia l’hem de deixar tranquil·la i que actuï en 

conseqüència. Per aquest motiu votarem en contra d’aquesta moció. 

 

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

No serem nosaltres els que apliquem la llei mordaza a ningú, per això hi votarem a favor. 

Entenem també que si els aldarulls han causat danys valorats en 300.000 euros com deia el 

company Ángel Guillén, nosaltres pensem que la sentència és bastant més gran i no podem 

estar d’acord amb aquesta sentència, per tant votarem  a favor d’aquesta moció. 

 

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

Nosaltres hi votarem a favor, perquè estem molt d’acord amb els acords, no veiem que 

sigui cap cosa que no es pugui votar a favor. Estem totalment a favor.  

 

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

Considerem que les penes que demana la fiscalia són desproporcionades. Creiem que la 

resolució del conflicte ocasionat arel de la tancada al rectorat de la UA s’ha de resoldre per 

mitjà de la conciliació entre les parts. 

Malgrat això considerem que la moció presentada per la CUP, a l’exposició de motius, hi 
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ha paràgrafs que estan fora de lloc ja que relacionen els fets amb una força política que res 

té a veure. Força política ICV, que hem manifestat a diversos ajuntaments la nostra 

voluntat de resoldre el conflicte de manera conciliada.  

Cal dir que prèviament al Ple hem ofert a la CUP consensuar els aspectes polèmics 

d’aquesta moció, ens han respòs que no estaven d’acord. Per tot això  reiterem el nostre no 

a la moció. 

 

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

Parlen d’aldarulls i violència... per nosaltres el que considerem que és violència són 

aquestes taxes que s’incrementen, unes beques que no arriben i un professorat que s’ha 

de pluriemplear perquè no arriba amb el sou que li ofereix la universitat. Això sense cap 

mena de dubte. 

Pel que fa a ICV a nosaltres ens sap greu que un grup polític com ICV, que tantes 

vegades hem trobat al costat de les lluites socials no hagi condemnat una actuació com 

aquesta. De la mateixa manera que CCOO, que va fer un comunicat recolzant les 

persones acusades però que no ha demanat a la Sílvia Carrasco Pont (que també és 

militant de CCOO) que es desdigui de les acusacions  a estudiants i professorat. 

A alguns pobles i ciutats, com Santa Coloma, ICV ha estat per sobre del corporativisme 

i hi ha votat a favor. 

Gràcies a Acord+ERC, PSC i SI-Solidaritat pel seu recolzament.  

 

El Ple de l’Ajuntament per 8 vots a favor (4 Acord+ERC-AM,  2 C.U.P-P.A, 1 PSC-CP i 1 SI-

Solidaritat)  7 abstencions (CiU)  i 2 vots en contra (1 C’s i 1 ICV-EUiA-E), dels 17 membres 

assistents, essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova  la moció. 

 

 

Moció que presenta el grup municipal de la C.U.P-P.A per establir criteris de pagament de 

l’IBI a propietats vinculades a entitats religioses. 

 

Exposició de motius 
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Atès que els Ajuntaments necessiten un nou i millor finançament, tot tenint en compte que és la 

primera administració a atendre la ciutadania i que molts dels serveis que presta no reben el 

finançament necessari per part de les administracions que els haurien de prestar. 

 

Atès que la fiscalitat ha de ser el principal instrument de redistribució econòmica i social dels 

poders públics i és la manera més directa per que aquests puguin exercir la solidaritat, 

contribuint a la cohesió social i a la prestació de serveis públics als seus veïns i veïnes. La regla 

bàsica d’un sistema fiscal just és que tota la ciutadania i institucions han de contribuir al 

sosteniment de la despesa pública d’acord amb la seva capacitat econòmica. 

 

Atès que necessitem un sistema fiscal més progressiu, redistributiu, igualitari i que generi els 

recursos suficients per a prestar i sostenir els serveis públics fonamentals que demanda la 

ciutadania, i especialment en l’actual situació de crisi econòmica que ens està afectant i que 

cada cop pateixen més ciutadanes i ciutadans, els ajuntaments com a administració més propera 

i que millor coneix la realitat dels seus veïns i veïnes són els que estan en millors condicions per 

fer aquest treball indispensable per al manteniment de la cohesió social. 

 

Atès que l’article 62 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 

refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, parla de les exempcions de l’IBI,i en el punt 

“c” diu que estaran exempts “Els de l’església Catòlica, en els termes previstos en l’Acord 

Espanyol i la Santa Seu sobre Afers Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions 

confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establertes en els respectius 

acords de cooperació subscrits en virtut d’allò que disposa en l’article 16 de la Constitució.” 

 

Atès que inicialment aquesta exempció legal, que hauria de ser revisada i reinterpretada, només 

està referenciada a finalitats vinculades al culte, i tot i així en les dècades posteriors s’ha 

realitzat una aplicació extensiva, de manera que ha influenciat a béns immobles no estipulats per 

la llei vigent afecta a temples i capelles, residències, oficines, seminaris, convents, habitatges, 

locals comercials de tot tipus, places d’aparcament, escoles de negocis, centres universitaris i 

solars titularitat de l’església catòlica i d’altes confessions religioses. 
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Atès que aquest benefici fiscal s’ha estès en el pagament de les taxes municipals establertes a les 

ordenances dels ajuntaments, fet que comporta un greuge vers altres entitats, associacions i 

persones jurídiques i físiques. 

 

Atès que les diferents confessions, especialment l’Església catòlica disposa de diferents béns 

immobles provinents, entre d’altres, de permutes, donacions, herències etc. Atès que es calcula 

que es podrien recaptar al voltant de 3.000 milions d’euros amb la recaptació de l’IBI arreu de 

l’Estat espanyol per aquest concepte, desconeixent el que representaria per a la Garriga, i que 

retirar l’exempció d'impostos com el de l'IBI i unes altres mesures, podrien ajudar a millorar les 

arques municipals, fet que considerem enormement positiu. 

 

Atès que aquestes institucions reben la prestació dels serveis en igualtat de condicions que la 

resta de ciutadans i ciutadanes. 

 

Atesa la difícil situació financera dels ajuntaments generada per la baixada d’ingressos i la 

necessitat urgent de fer front a la despesa social per pal·liar les dificultats econòmiques i socials 

que avui pateixen moltes persones i  famílies. 

 

Atès que entitats vinculades a l’Església catòlica, com Càritas, realitzen una funció social i 

assistencial de cabdal importància. Accions que s’han de preservar amb la continuïtat de les 

exempcions lligades a temes socials. 

 

Per tot això, el Grup Municipal CUP de la Garriga, proposem l’adopció dels següents  

 

ACORDS: 

 

Primer- Elaborar un cens a la Garriga, dels béns immobles registrats a nom de confessions 

religioses amb l’objectiu d’actualitzar el Padró de Béns Immobles. 

 

Segon- Aplicar els impostos i taxes derivades de la prestació dels serveis municipals als 

equipaments de titularitat de les confessions religioses en igualtat de condicions amb la resta de 

contribuents i entitats. 
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Tercer- En el marc de la redacció de les Ordenances Fiscals de 2018, aplicar els impostos sobre 

béns immobles a les propietats relacionades en el cens aprovat. 

 

Quart- Deixar exclosos d’aquesta aplicació els llocs de culte, béns d’interès nacional, centres 

educatius concertats i activitats de caire social i assistencial. Per tant, s’establirà una contribució 

impositiva a aquells immobles que no estiguin relacionats amb les accions anteriorment 

apuntades. 

 
INTERVENCIONS  

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

Presentem aquesta moció,  per establir criteris de pagament de l’IBI a propietats 

vinculades a entitats religioses. 

Com sabeu i tal com diu la moció: l’article 62 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 

de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, 

parla de les exempcions de l’IBI,i en el punt “c” diu que estaran exempts “Els de 

l’església Catòlica, en els termes previstos en l’Acord Espanyol i la Santa Seu sobre 

Afers Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no 

catòliques legalment reconegudes, en els termes establertes en els respectius acords de 

cooperació subscrits en virtut d’allò que disposa en l’article 16 de la Constitució.” 

La regla bàsica d’un sistema fiscal just és que tota la ciutadania i institucions 

contribueixin al sosteniment de la despesa pública d’acord amb la seva capacitat 

econòmica, pel que amb aquesta moció volem contribuir a retirar l’exempció d'impostos 

com l'IBI a propietats vinculades a entitats religioses, podent ajudar així a fer de les 

Ordenances Fiscals de la Garriga un model tributari una mica més just.  

D'altra banda entenem que algunes entitats vinculades a l’església que presten un servei 

social a la societat han de mantenir l'exempció, així ho diu també la llei. Les diferents 

confessions, especialment l’església catòlica, disposen de béns provinents de permutes, 

donacions, herències, etc... dels que es calcula que es podrien recaptar en matèria d'IBI 

prop de 3.000 milions d’euros a l’Estat espanyol. En aquests moments desconeixem, per 

manca d'un cens, quina seria la xifra que representaria per a la Garriga retirar l'exempció 

en el tribut de l'IBI per aquests immobles i desconeixem també si hi ha béns d’aquest 

tipus a la Garriga, en tot cas demanarem igualment un cens, en cas que no n’hi hagi de 

cap tipus, perquè així, de cara a un futur, si apareixen propietats d’aquesta tipologia a 

mans d’entitats religioses puguin pagar l’IBI que els correspon. 
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La Sra. Dachs llegeix els acords de la moció. 

 

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

Bona tarda de nou. Des del grup municipal de CiU hem analitzat la seva moció i hem 

decidit recolzar-la no tant per una possible millora financera o econòmica de 

l’ajuntament sinó perquè entenem que tothom ha de tenir els mateixos drets i  deures.  

Analitzarem el nou padró de l’IBI del 2017 que el rebrem aproximadament al gener i 

farem un cens per detectar alguna propietat a nom de confessions religioses que no 

estigui vinculada al culte religiós o com bé diu al 4art acord, bens d’interès nacional, 

centres educatius, concertats i activitats de caràcter social i assistencial. 

Finalment destacar-los que en el cas de l’església catòlica té una habitatge en propietat 

cedit gratuïtament a una família. 

 

Intervé la Sra. Dolors Castellà, en representació del grup municipal d’Acord+ERC-AM: 

Bona nit a tothom . Nosaltres també votarem a favor de la moció. Entenem que dins el 

marc del nou Estat que pretenem, independent, democràtic ...aquest ha de ser 

aconfessional. Això és el que pretenem i per tant cap religió hauria de ser 

subvencionada amb fons públics. A partir d’aquí en el marc legislatiu actual, els acords 

de l’Estat espanyol amb la Santa Seu, entenem que aquesta premissa no es podrà 

complir fins al futur, evidentment si tothom estarà d’acord. En un futur immediat, estic 

segura.  

Veiem també que necessitem unes dades objectives i exhaustives. Entenem que a la 

Garriga no hi ha immobles de titularitat de l’església que s’utilitzin per qüestions que no 

siguin de qüestions social i siguin amb ànim de lucre. Entenem que no hi són, ho 

acabarem de veure amb el cens però  la prospecció que hem pogut fer així ens ho ha 

indicat  Per tant estaríem poc preocupats per aquest tema. Si però, volem aprofitar el 

text de la moció per fer una mica de driblin i parlar no només de l’església amb la seva 

estructura i de que potser la seva manera de recaptar donaria algun benefici més a la 

comunitat, i aprofitar per ressaltar i per donar un agraïment públic, novament, com 

sempre a aquesta església no tant estructurada, sinó més de les persones que fan tot una 

sèrie de serveis. Aquí tenim exemples espectaculars. Des de l’àrea d’acció social hi 

treballem conjuntament amb les persones que treballen des de Cáritas des del Rober, des 
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del Banc dels Aliments, des del voluntariat pel reforç escolar. Entenem que hem pogut 

deslligar (i fa molts anys que ho fem), el que seria l’església més d’estructura amb 

l’església de les persones. Estic segura que aquetes persones també farien aquestes 

mateixes feines en un altre àmbit estructural, més de solidaritat , però bé ho fan en 

aquest àmbit i per ells va el nostre agraïment.  

Jo hem dit que votarem a favor i gràcies per la moció.  

 

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

La CUP ens porta aquí una moció, que llevat del primer acord la resta, creiem, que no 

som competents per dur –los a terme , perquè depèn d’una llei estatal i creiem que no és 

l’ajuntament de la Garriga, de Granollers, de Paterna, de Vilanova del Pardillo o de les 

Cañadas de Panepla allà on ho canviaran.  

Dit això amb el fons de la moció podríem estar molt d’acord, però crec que ho hem de 

portar allà on pertoca, com molts debats que hi ha en aquest plenari , al Congrés dels 

Diputats. Jo els estenc la mà, si volen, per proposar-lo al Congrés dels Diputats a través 

del nostre grup parlamentari per poder canviar aquest corsé que tenim ara i que no ens 

permet el que vostès volen aplicar en aquesta moció. Gràcies. 

Ens abstindrem.  

 

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

Bàsicament opino en part com el Sr. Ángel Guillén. És a dir el segon, el tercer i el quart 

punt crec que no són de l’àmbit local, però tot i així entenem que no fa mal a ningú. 

Creiem que deixar exclosos de l’aplicació de la taxa als llocs de culte, els béns d’interès 

nacionals, centres educatius concertats i activitats de caire social i assistencial, poc ens 

quedarà després per aplicar l’IBI a l’església. Nosaltres no estaríem d’acord en deixar  

exclosos els centres educatius concertats. Igualment hi votarem a favor.  

Aprofito que heu presentat la moció per denunciar també un altre aspecte que ja no és 

l’església , aquesta llei estatal de la que parlava el Sr. Guillén abans també exclou del 

pagament dels IBI’s a locals de partits polítics i als partits polítics que també estan 

exclosos de pagar l’IBI i a mi això encara em sembla més aberrant. 

Votarem a favor de la moció. 

 

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

 

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

 Votarem a favor. 

Avui també ho hem demanant al debat sobre les ordenances , que té a veure sobre la 

iniciativa parlamentària que l’esquerra  plural va fer al Congrés a l’anterior legislatura.  

 

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

1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E), i 1 abstenció (C’s) dels 17 membres assistents, essent 17 els 

de dret i de fet de la Corporació, aprova  la moció. 

 

 

Moció que presenten els grups municipals de la C.U.P-P.A i SI-Solidaritat de suport al 

regidor Joan Coma i Roura arran de la investigació per presumpte delicte d’incitació a la 

sedició. 

 

Exposició de motius 

 

El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes vam ser 

cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític d'una part del nostre país. 

Gràcies a les més de 40.000 persones voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a 

les urnes en una procés participatiu protagonitzat per la democràcia. La resposta de l’Estat 

espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la 

Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals 

Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau. 

 

En el desenvolupament de les seves funcions com a càrrec electe, Joan Coma va expressar el 

seu suport a la Declaració del 9-N. Les declaracions, fetes en seu plenària i com a lliure 

expressió del mandat polític que té encomanat estan emmarcades no només en la llibertat 

d’expressió sinó en la legítima defensa de l’autodeterminació dels pobles. Dret negat 

reiteradament per l’Estat espanyol  i les seves institucions. 

 

El delicte de sedició que pretén imputar-li la Fiscalia ja és per si mateix una catalogació jurídica 
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d’excepcionalitat democràtica i que en cap cas es pot aplicar a un representant escollit 

democràticament quan defensa el seu ideari. Es tracta d'un delicte que a la resta de països només 

s’aplica quan hi ha un alçament en armes, i que en el cas de l’Estat espanyol pot comportar 

penes de presó.  

 

Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, ja 

massa habituals a l’Estat espanyol. Es tracta d’un procés penal amb una clara connotació de 

censura que pretén criminalitzar la protesta i legítima manifestació política, judicialitzant els 

responsables polítics que només expressen el que de forma massiva, popular i democràtica fa 

anys que expressa la majoria social del poble català.  

 

L’últim i no menys important dels objectius, és instal·lar la cultura de la por a la societat 

catalana, per la corretja de transmissió de la intimidació i repressió seus càrrecs electes. 

 

Per tot això que s’exposa, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer. Expressar el nostre suport al regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, acusat del delicte de 

sedició per haver donat suport a la declaració del 9N i explicitar el seu compromís amb el 

mandat democràtic que té encomanat, així com a tots els càrrecs públics encausats per defensar 

la declaració del 9N i/o per actuar en conseqüència amb aquesta declaració. 

 

Segon. Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les 

institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos 

democràtics. 

 

Tercer. Refermar el compromís d’aquest Ajuntament amb el dret democràtic del poble de 

Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 

 

Quart. Enviar una carta de protesta demanant al TSJC i al Tribunal Suprem que s'arxivi la 

causa oberta contra Joan Coma i la resta d’imputats. 

 

Cinquè. Enviar una còpia d'aquesta moció al President de la Generalitat, al president del 

Govern Espanyol, als afectats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte 
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local pel Dret a Decidir, a l’Assemblea Nacional Catalana, a Òmnium Cultural, a l’Associació 

de Municipis per la Independència i fer-la pública a través dels mitjans públics municipals. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé el Sr. Roger Prims, representació del grup municipal de la C.U.P-PA: 

No crec que   calgui fer una gran introducció. En Joan Coma és un company cupaire de 

Vic que ha estat acusat de sedició. És un “cromo” més en aquest àlbum que està 

elaborant el govern Espanyol amb l’estructura de l’Estat de càrrecs electes catalans. Tot 

comença amb la querella del President de la Generalitat i els Consellers i Conselleres 

que van participar de la elaboració del 9N. Segueix  amb els casos de Vic i de Berga.  

Ara ho estem veient amb Badalona i és una pràctica recorrent, ja ho sabem, aquesta  de 

judicialitzar la política ( ho hem aprés a dir molt bé.). 

Això de sedició és tant esgarrifós que jo ho he buscat a l’Institut d’Estudis Catalans per 

veure de quina magnitud estàvem parlant. “Alçament contra l’autoritat establerta”, diu, 

“sedició militar”. El delicte de sedició que se l’imputa al Sr. Coma és per una 

intervenció en un ple municipal. Segons el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, 

diu “Alzamiento colectivo i violento contra la autoridad, el orden público o la 

disciplina militar sin llegar a la gravedad de la rebelión “  O bé la segona accepció “ 

sublevación de las pasiones”,  segurament anem per aquí, no?.  

Per altra part ja que sembla que les coses (són les plaques tectòniques que topen) van 

per aquí també voldria parlar de desobediència i no amb paraules meves sinó d’altra 

gent que han parlat abans, per entendre l’actitud de molts dels càrrecs electes d’aquest 

país davant d’aquesta pruïja repressiva de l’Estat espanyol . La desobediència a nivell 

civil, segons Hannah Arendt, sorgeix quan un grup significatiu de ciutadans es convenç 

que  o bé que els canals tradicionals per aconseguir canvis estan obturats o bé que no 

s’atenen les seves queixes o bé que al contrari és el govern qui unilateralment persisteix 

en una línia que té  una legalitat o constitucionalitat que desperta greus dubtes. 

Segons el filòsof català Xavier Antic la desobediència civil, no només és compatible 

amb el  sistema democràtic sinó que constitueix un dels seus elements correctius més 

rellevants enfront dels perills del domini incontrolat de les majories parlamentàries . 

Segons el regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, per fer la truita caldrà trencar els ous.  

I acabo. Si fer ús del dret la llibertat d’expressió és sedició que ens hi comptin, com a 

sediciosos, al nostre grup. A la Sra. Dachs no li he dit, però ja la fico al sac . Si defensar 
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una resolució del Parlament és sedició que ens comptin com a sediciosos. Si considerar 

que per fer la truita cal trencar els ous, que ens comptin com a sediciosos i si la 

consideració de sedició ve per part d’una estructura estatal com aquesta això ho 

considerem un aval per tot demòcrata.  

Ho deixo a la seva consideració. Gràcies.  

 

El Sr. Prims llegeix els acords de la moció.  

 

Intervé la Sra. Meritxell Budó, en representació del grup municipal de CiU: 

Per part del nostre grup no cal dir que votarem favorablement aquesta moció. A més val 

a dir que com a alcaldessa de la Garriga i en aquest cas la màxima representant d’aquest 

plenari vull manifestar el meu orgull i vull reiterar que aquest plenari en el seu moment 

també va donar suport a la declaració del 9N i per tant vàrem cometre, si s’escau i si és 

que això és un delicte, el mateix delicte de lliure pensament , de lliure opció política en 

favor del Parlament de Catalunya i de donar suport a aquesta declaració del 9 N.  

L’ajuntament de la Garriga en el seu dia també va donar suport, va fer els deures en 

aquell moment i això em fa sentir especialment responsable i especialment satisfeta 

d’aquest plenari.  

Dit això, òbviament estem d’acord en què des de l’ajuntament es refermi novament el 

nostre compromís amb el dret democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el 

seu futur . De fet en això estem immersos, en això treballem, en això el govern de 

Catalunya està treballant  el calendari perquè sigui, definitivament, el poble de 

Catalunya qui pugui decidir lliurement el seu futur. Un acte d’una radicalitat 

democràtica que no té dubte en qualsevol país del món, tret de l’Estat espanyol que 

defuig les urnes, defuig el debat  i defuig la radicalitat democràtica.  

Donarem suport a aquesta moció, com no podia ser d’una altra manera, però a mi 

m’agradaria que al quart punt, en el  redactat,  on diu  “ enviar una carta de protesta 

demanant al Tribuna Superior de  Justícia de Catalunya  i al Tribunal Suprem que 

s’arxivi la causa oberta contra Joan Coma i la resta d’imputats”, digués  en comptes de 

“la resta d’imputats”(i tenint en compte la rellevància de les persones que estan 

imputades arrel de posar les urnes el 9N) els noms i cognoms , que un Ex-president de  

la Generalitat,  una Ex-vicepresidenta de la Generalitat i una Ex-consellera, estan 

imputats per haver posat les urnes. Crec que queda molt pobre deixar-ho  com “la resta 



 

76 
p.o. 26/10/2016 

 

d’imputats” quan són persones que han tingut un pes polític rellevant i significatiu en el 

nostre país. Crec que és de justícia que també aquesta moció reculli els seus noms i els 

seus càrrecs. Aquesta seria la nostra proposta i a la resta li donem recolzament i suport. 

 

Intervé el Sr. Luís Marco, en representació del grup municipal d’Acord+ERC-AM: 

Bona nit. Des del nostre grup, com no pot ser d’una altra manera, expressem total 

solidaritat amb el regidor Joan Coma. De fet ens considerem Joan Coma perquè fem 

absolutament nostres totes les seves paraules d’aquell ple. Aquest tipus d’actuacions 

dels tribunals de justícia (he dit justícia?) espanyols són d’aquelles actuacions que 

sovint ens porten a avergonyir-nos d’aquest tribunal i ens fan accelerar el nostre desig 

que això s’acabi d’una vegada .Que s’acabi aquesta comèdia i que entri en vigor una 

Constitució catalana que generi tribunals de justícia (de justícia! Aquest cop si!) que  

tracti de temes que realment afectin la població i no de temes que afecten la manca de 

democràcia d’Espanya. No del poble espanyol, sinó del govern d’Espanya.   

Res més. Per aquest motiu fem nostres les vostres paraules, les dels grups que ens han 

precedit i les d’alguns que ens seguiran . Ens sentim Joan Coma fins al final, estem 

absolutament d’acord amb el que va dir i l’acompanyarem perquè no pot ser d’una altra 

manera. A ell i a tota la gent que caigui en aquests processos, fins i tot a  aquells que la 

Governadora civil ( es diu així?), la virreina de Catalunya, vulgui imputar, alcaldes i 

regidors, per no posar banderes espanyoles . També treballarem en favor d’ells. Gràcies.  

 

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

La nota discordant em tocarà ami. En primer lloc el meu agraïment al Sr. secretari, li 

vaig demanar un informe sobre aquesta moció vist el que havia passat a San Cugat. 

Agrair-li que ens hagi respost aquest matí i ens hagi tret de tots els dubtes.  

Considerem, igual que la moció dels 27 que hem de ser respectuosos amb els tempos 

judicials. A la nostra formació no apostem ni per instar, ni per pressionar al poder 

judicial que prou en té ja. L’hem de deixar que prengui les seves decisions en total 

llibertat. 

Al  punt segon quan diu que el Govern fa  un ús partidista del Poder judicial és una 

demagògia en tota regla, perquè no ha estat cap polític qui ha portat el Sr. Coma a 

l’audiència nacional, sinó que ha estat un jutge. També vull dir que al Sr. Coma el 

defensa l’article 24.2 de la Constitució espanyola, que és la presumpció d’innocència. El 
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Joan Coma no està de moment condemnat, únicament imputat. D’imputat a condemnat 

hi ha un tros important.  

També es queixen de la baixa, i això ja és un clàssic, qualitat de la democràcia 

espanyola, de l’Estat espanyol, per no dir Espanya. Jo, mirin, cada vegada que ho diuen 

me’n recordo del  Democracy index del The Economist i   no sé si potser és que no 

l’han consultat. Jo  avui vaig a fer un gest amb la CUP i li vaig a regalar una còpia . 

Quedin-se-la!. Som el número 17 de democràcia al món. I no ho diu una força d’aquí 

d‘Espanya, el PP o el PSOE. Ho diu el The Economist al seu anuari que té un prestigi 

important. Naturalment que podem millorar!. Estem a la posició 17 i fins el número 1 de 

Noruega podem millorar un munt.  

Aquesta documentació la enviaré també a la resta de grups municipals perquè clar, CiU 

i ERC continuen amb la mateixa música i seguiré amb Solidaritat ,segurament també li 

tocarà al Sr. Bernaldo. 

També votarem en contra perquè no podem acceptar el punt 3 . Els que em coneixeu ja 

sabeu que aquesta música dels Procés de titllar això de  democràtic per intentar 

endolcir-ho més, posar un llacet i que no es noti... per mi això no “cola”.  I sobre aquest 

dret que addueixen vostès que no està a cap constitució, ni d’aquí al costat, ni de França, 

ni d’Alemanya, ni d’Itàlia, ni a la pròpia Americana, del dret aquest a 

l’autodeterminació o a fer un referèndum que tenen vostès al full de ruta, amb nosaltres 

no hi comptin, ja ho saben , no crec que estigui dient res de nou. Aquest full de ruta que 

com bé deia l’altra dia la meva companya i amiga Inés Arrimadas, sembla més un 

laberint que no pas un full de ruta perquè ara vostès estan altra cop a dos o tres pantalles 

enrere i que deien que ja havien passat.  

I Sra. Budó, els encausats que vostè ha dit no  ho estan per posar les urnes. Per posar les 

urnes aquí a Espanya no es posar a ningú davant d’un jutge. Això és un mantra que 

tenen vostès. Torno a repetir per posar les urnes aquí a Espanya no es posar a ningú 

davant d’un jutge!  Es posa  per si hi ha un delicte de possible prevaricació, de 

desobediència a les lleis establertes, però no per posar les urnes. Ho poden disfressar de 

la manera que vulguin que no!. Que no és cert!. Ho podrà dir a cada ple i jo a cada ple 

diré que no és cert i podem estar així fins el 2019 si és que no s‘han independitzat 

abans, perquè clar vostès diuen que l’any vinent, com deien a la  moció del 4art cinturó. 

Veurem. Veurem.  

Per acabar, respecte a totes les discissions judicials, no ens pertoca als polítics, decidir 



 

78 
p.o. 26/10/2016 

 

ni pressionar els jutges i si abans a la moció dels 27 ja hem dit que no per aquest tema, 

ara amb el punt tres, redoblem el tema i òbviament votarem en contra. Res més. 

Gràcies.  

 

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

Nosaltres estem en contra de qualsevol judicialització dels  sistema polític, i això ho 

hem dit en diferents moments, però prendre decisions comporta una sèrie de 

circumstàncies. És a dir després tindrem  un prec on s’insta també a que no s’acompleixi 

una normativa, una llei. Nosaltres estem a favor, com ja vam manifestar quan es va 

debatre el tema el 12 d’octubre, de que  si no s’estava d’acord que s’actuï, però assumint 

totes les conseqüències. 

No estem d’acord amb la  judicialització i per això no votarem en contra de la moció, no 

votarem a favor tampoc perquè, també ho he dit infinitat de vegades, estem farts que el 

debat sigui aquest quan estem treballant per fer política municipal. Estem farts  i no 

entrarem. Ens abstindrem en aquesta moció i ho farem bàsicament perquè les mocions 

d’aquest ple els companys de la CUP ens les han passat el dimecres i des d’Esquerra les 

van passar divendres, o dijous al vespre, i nosaltres no tenim temps de convocar una 

assemblea, per aquest motiu aquesta vegada és un vot personal i per no posar en 

tessitura els meus companys,  en aquest, cas ens abstindrem.  

 

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

Jo avui estic malalt i no tinc ganes de guerrejar, però em sembla lamentable . 

 

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

Nosaltres votarem a favor perquè som contraris a la repressió judicial de la llibertat 

d’expressió, per això donem suport a aquesta moció encara que no compartim la 

declaració del 9N. 

 

Intervé el Sr. Roger Prims: 

En quant a la demanda que havia fet la Sra. Budó en relació al punt quart, dir que 

senzillament no hi era perquè la moció era pel cas concret de Joan Coma arrel de la 

investigació pel delicte d’incitació a la sedició, cosa que em sembla que no és el delicte 

que s’imputa justament als altres, però tanmateix tampoc ens fa res posar-ho, també està 
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al cos del redactat. Tants noms com hi siguin, hi caben. Podem posar al Conseller 

Homs, l’alcaldessa de Berga i segons com acabi l’ajuntament de Badalona, també. A la 

Sra. Carme Forcadell, la Presidenta del Parlament.  

En quant al que deia el Sr. Valiente, per un cantó dir que el tema del Sr. Joan Coma 

tampoc és una qüestió de conseqüències o no, és un qüestió de llibertat d’expressió . Ell 

va dir que donava suport a la  moció del 9N  i si manifestar-te a favor d’una resolució 

del Parlament té conseqüències .... Ho hem fet aquí i ho assumeixo plenament. 

I finalment, sap greu, intentarem enviar les mocions més d’hora i pensar-hi . Res més. 

També agrair el present del Sr. Guillén.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Voldria fer una matisació perquè per part del regidor  de Ciutadans (C’s) s’ha manifestat 

que des de secretaria s’havia informat  i el secretari no ha fet cap informe d’aquesta 

moció. Vostè li va fer una petició perquè fes un informe d’una moció de redactat polític 

i no li pertoca al secretari de la corporació  posicionar-se políticament amb el contingut i 

el redactat polític d’una moció. Per tant està totalment fora de lloc aquesta petició de 

què s’informi la moció. 

També li voldria dir per informar-lo, per la propera vegada, que el secretari no pot 

informar mocions a petició de regidors que unilateralment li demanin. Per tant si vostè 

vol que alguna moció vingui informada al ple   primerament m’ho ha demanar a mi i jo 

canalitzaré aquesta petició cap el secretari per tal que si ell considera oportú que el 

redactat de la moció es pot informar, perquè considera que per algun motiu així ha de 

ser, s’informarà. Però en tot cas no per contingut polític. Aquesta era una qüestió de 

formes per la propera vegada poder canalitzar bé les peticions, crec que no costa res fer-

ho bé i no incomodar,  probablement, d’aquesta manera  els treballadors de la casa que 

potser se senten incòmodes amb segons quins canals, i més tenint en compte que hi ha 

uns canals establerts i permanentment oberts per part de l’equip de govern. 

Breument i només per aquesta moció, sorprendre’m de què el Sr. Guillén digui que ell 

no està per la judicialització de la política , ni per decidir, ni per pressionar jutges , quan 

d’aquí a quatres dies vostès faran president del Govern al Sr. Rajoy del PP . Un partit 

que no només pressiona jutges sinó que dicta sentències i té fiscals de confiança. Per 

tant siguin conseqüents amb les seves accions i per l’amor de Déu, si vostès estan 

donant recolzament a un partit que té fiscals de confiança com pot demanar que no es 
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judicialitzi la política. Vostès precisament estan permetent que els propers quatre anys 

torni a governar a l’Estat Espanyol un partit que  precisament sí pressiona a jutges, sí 

judicialitza la política. Jo demano una mica de conseqüència en aquest sentit. 

 

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

En primer lloc, Sra. alcaldessa, si en algun moment la meva petició al Sr. secretari li ha 

incomodat, li demano disculpes perquè no era ni de lluny la meva intenció i segon 

perquè desconeixia totalment el procediment, perquè si hi ha una cosa que fa aquest 

regidor és cenyir-se al màxim a la llei i al reglament i això li he demostrat a vostè que 

no coneixia ni el ROM d’aquesta casa quan  em deia que hi havia torns de paraules 

limitats per temps i jo li vaig dir que compleixo amb el Reglament Orgànic Municipal 

fill per randa, això per un costat. 

Per altra banda demanar-li disculpes al Sr. secretari, no era la meva intenció incomodar-

lo a ell i a la Sra. alcaldessa si ha pensat que en qualsevol moment m’he saltat la seva 

autoritat perquè tampoc no era la meva intenció. Coneixent el tema òbviament si tinc 

algun dubte en aquest sentit ja el vehicularé per on ha d’anar . 

Després Sra. Budó s’ha de llegir una mica més i no anar a cops de titulars, jo li passaré 

per e-mail  les 150 propostes que li hem presentat a l’acord d’investidura al Sr. Rajoy. 

Ara no entraré en aquest tema amb el paquet judicial, que n’hi ha  però li presentaré 

amb el que s’ha de comprometre el Sr. Rajoy. 

Que el Sr. Rajoy no és el meu candidat, doncs clar que no és el meu candidat!. Ni el 

candidat del Sr. Rivera, ni el candidat del Sr. Girauta !. Però aquest Sr. Rajoy no l’ha 

posat Ciutadans. A aquests Sr. Rajoy l’han posat, malauradament, la quantitat de 

milions de vots que ha tingut i els vots del nostre partit i la possible abstenció al final 

del Partit Socialista. Però aquest és un altre debat i no és aquí on ha de sortir. 

Després em demanen a mi el tema de la judicialització de la justícia, però si el seu partit 

ha estat el Congrés dels Diputats des de l’inici de la democràcia jugant a aquest joc i 

posant un jutge al Tribuna Constitucional!. El seu partit té la mateixa manera de decidir 

que el jutge del TSJC . I m’està parlant a mi d’això !!!!. S’ha de tenir un cinisme com 

una catedral de gran per parlar-me d’això i punto y pelota. No hi ha res més que dir.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Perfecte. El Sr. Calatrava ens volia donar una informació  
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Intervé el Sr. Jordi Calatrava, regidor d’Hisenda: 

Si una informació d’última hora. He vist que ha entregat un índex del nivell de 

democràcia del The Economist . Doncs jo aquí tinc un altre en el qual es parla de la 

independència dels sistemes judicials als països. Vostè  diu que estàvem al lloc 17 i en 

el cas de la independència judicial que té el país no deixant-se influir ni per membres 

del govern, ni per  ciutadans ni lobbys, Espanya està a la posició 97 i té per endavant , 

això és el que diu el The World Economic Forum ,  països (amb tots els respectes) com 

Tanzania, Costa d’Ivory, Bolívia, Timor de l’Est, Nepal, Montenegro, Irán. 

Només volia dir això. Gràcies.   

 

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

Per acabar el tema... 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Sr. Guillén.... 

 

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

Per acabar el tema donat que m’han interpel·lat .Si vostè pensa que la independència 

judicial d’Iran és superior a la del Estat Espanyol, com vostès diuen, o que la 

d’Espanya, tenim un problema Sr. Calatrava.  

 

Intervé el Sr. Jordi Calatrava: 

Jo no ho dic, ho diu el The World Economic Forum, que té el mateix nivell de força que 

el The Economist.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Bé a alguns els valen uns índex i a d’altres quan no els interessa no els hi valen. 

 

El Ple de l’Ajuntament per 15 vots a favor (7 CiU, 4 Acord+ERC-AM, 2 C.U.P-P.A 1 SI-

Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E), 1 abstenció (PSC-CP) i un vot en contra (C’s), dels 17 membres 

assistents, essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova  la moció. 
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7. Precs i Preguntes  

 

Prec que presenta el grup municipal de la C.U.P-P.A per demanar que en cap cas es pengi la 

bandera espanyola a l’ajuntament. 

 

Atès que l’Ajuntament de la Garriga ha rebut la sentència del contenciós administratiu obert per 

la Delegació del govern de l’Estat espanyol a Catalunya que l’obliga a penjar la bandera 

espanyola al balcó. 

 

Atès que aquesta bandera no representa el sentiment majoritari de la població garriguenca.  

Atès que l’ultima estratègia de fer la foto i despenjar la bandera seguidament, no va funcionar. 

Atès que aquest Ajuntament assegura haver “desconnectat” de l’Estat espanyol. 

 

Per tots aquest motius formulem el següent PREC: 

 

Que el nostre Ajuntament comenci el procés de desconnexió real amb l’Estat espanyol no 

reconeixent els seus tribunals i les seves sentències. 

 

Que en cap cas es pengi una bandera espanyola a la casa consistorial. 

 

INTERVENCIONS  

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

Hem redactat aquest prec perquè no hem obtingut resposta a la pregunta relacionada 

amb aquest tema del plenari passat, per tant ho tornem a demanar aquesta vegada en 

forma de prec.  

 

La Sra. Dachs llegeix el prec.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Prenem nota del seu prec i com li vaig dir al Ple passat quan tinguem pressa la decisió al 

respecte òbviament els farem partícips per acabar de parlar-ne  
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Prec del Grup Municipal de Solidaritat Catalana per la Independència sobre la vorera del 

carrer Raspall. 

 

Atès que els usuaris i veïns del carrer Raspall han constatat que, després de les obres del carrer, 

a la vorera de l'illa Raspall del carrer Raspall hi ha moltes lloses trencades, malmeses o 

substituïdes, algunes barroerament, per formigó. 

 

Atès que és probable que amb la maquinària que s'han efectuat les obres al carrer s'hagi pogut 

malmetre la vorera. 

 

Atès que sembla que l'empresa ha acabat la feina. 

 

Atès que algun cop el Govern ens ha explicat que hi ha estoc de la pedra amb què està feta la 

vorera al magatzem municipal. 

 

Formulem el següent prec al Govern municipal: 

 

Primer. Que es demani a l'empresa que ha realitzat les obres que substitueixi totes les lloses que 

estan trencades, malmeses o plenes de formigó per unes de noves provinents del magatzem 

municipal. 

 

Segon. Que aquesta substitució es realitzi sense cost per l'ajuntament i a càrrec de l'empresa que 

ha realitzat les obres del carrer Raspall. 

 

Tercer. Que siguin els tècnics municipals qui determini quines peces han de ser substituïdes per 

tal que quedi la vorera en perfecte estat. 

 

INTERVENCIONS  

El Sr. Xavier Bernaldo llegeix el prec 

 

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via pública: 

Hi ha varies coses a dir. Abans de les obres del carrer Manel Raspall, suposo que vostè 

també ho va veure, hi havia moltes lloses que ja estaven malmeses. És cert que hi van 
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haver-hi alguna que altra que es va malmetre i es va rejuntar amb formigó. 

Dir que el que vostè proposa, que és substituir-ho per la pedra de Figaró que vam treure 

i que tenim en estoc no és el mateix. La pedra de Figaró és vermellosa i en canvi 

aquesta és grisosa, no és la mateixa pedra i no és la mateixa tipologia. És a dir no podem 

posar pedra de Figaró en lloc de la pedra grisa que tenim a l’illa Raspall, no és la 

mateixa, per tant no la podem substituir.  

Per més inri tampoc podem substituir-la per pedra grisa perquè no n’hi ha. El 

subministrador ha plegat i ara mateix no sabem aquí demanar-li aquest tipus de llosa 

que forma la vorera de Can Raspall.  

És cert que a l’obra que s’està fent ara de Manel Raspall, número 4 hi ha hagut un 

trencament de lloses per un camió que va pujar-hi , però malauradament no podran 

substituir-les per unes altres perquè no n’hi ha. Per tant  haurem de recórrer també a 

rejuntar.-ho de la millor manera possible amb formigó. Això és així, no hi ha altra 

manera de poder-ho fer. Malauradament dic, perquè evidentment ens agradaria 

substituir-la, però no podem perquè no n’hi ha. Aquest és el gran problema.  

 

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

Llavors s’executarà l’aval contra l’empresa?.  

 

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via pública: 

Per reparar el que  han de reparar si. Ho faran abans d’executar l’aval.  

 

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

Però si no hi ha pedra no ho poden executar.  

 

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via pública: 

Reparar-ho si que ho podran reparar, però substituir la pedra no podran perquè no en 

trobaran. 

 

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

De tota manera ens haurem de plantejar que fer amb aquella vorera, perquè si cada cop 

que es trenca una pedra li fem un pegat de formigó estem desvirtuant totalment la 

vorera, potser és millor que busquem una altra pedra similar i la refem tota de dalt a 
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baix, perquè no és una, ni dos, són unes quantes, almenys al tros del carrer Raspall.  

 

 

Prec del Grup Municipal de Solidaritat Catalana per la Independència sobre els Cartells 

Publicitaris de l’entrada de La Garriga  per la carretera de l’Ametlla. 

 

Atès que fa mes de 3 o 4 mesos que vàrem preguntar a un ple municipal si hi havia alguna 

normativa que regulés la instal·lació de Cartells Publicitaris en terrenys privats al costat de la 

carretera. 

 

Atès que no vàrem rebre cap resposta que ens assegurés que aquests cartells compleixen totes 

les normatives urbanístiques i fiscals. 

 

Atès que el govern ens va dir que treballarien en una normativa que regulés els cartells 

publicitaris. 

 

Atès que hem tingut contactes amb l’arquitecta municipal i ens ha confirmat que a l’ajuntament 

no els hi consta que aquests cartells tinguin cap llicència urbanística, com per exemple la 

d’obres menors. 

 

Atès que haurien de tenir almenys llicència urbanística i segurament llicència d’activitats, ja que 

aquests cartells generen uns ingressos. 

 

Formulem el següent prec al Govern municipal: 

 

Primer. Que obri un expedient per tal d’esbrinar en quina situació legal urbanística es troben 

aquests cartells publicitaris per tal de regular la seva situació. 

 

Segon. Que es creï una taxa per tal que aquest tipus de cartells publicitaris paguin el seu 

corresponent impost municipal com qualsevol negoci de la Garriga. 

 

Tercer. Que es redacti una ordenança que reguli les instal·lacions i activitats publicitàries en el 

domini públic, o visibles des del domini públic, en el terme municipal de la Garriga, per tal de 
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protegir el paisatge urbà. 

 

INTERVENCIONS 

El Sr. Bernaldo llegeix el prec.  

 

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

En qualsevol cas aquests tipus d’instal·lacions es regeixen per l’Impost de 

Construccions, per l’ICIO. A partir d’aquí s’està fent un escandall de totes aquelles 

finques de titularitat privada que tenen aquest tipus de instal·lacions, no només en 

aquella zona sinó a tot el municipi per procedir a això, a requerir el pagament del 

corresponent ICIO que seria la taxa que computaria. 

Aquest tipus d’instal·lacions en propietat privada no tributarien, o sembla que no ho 

farien d’una maner continuada i per tant una taxa constant com seria, interpretàvem, 

l’ocupació de la cia pública, no pertocaria d’acord amb els informes que tenim. S’hauria 

d’analitzar, però al ser una finca privada, l’ocupació continuada no es podria considerar. 

Respecte a la redacció de l’ordenança s’està treballant en diferents sentits perquè 

segurament començar a pensar com haurien de ser aquest tipus d’instal·lacions 

comportaria una ordenança de paisatge, de qualitat de paisatge de la Garriga i això és 

molt ampli. Per tant hem de poder acotar els diferents aspectes i anar tallant començant 

per aquest el dels cartells publicitaris. 

No se si amb això queda resolt. Gràcies.  

 

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

Jo  m’he estat informant i realment hi ha ordenances específiques d’alguns pobles o 

ciutats referent a la cartellera publicitària. Fins i tot hi ha pobles i ciutats que les 

prohibeixen i també hi ha taxes sobre aquests cartells. Almenys jo les he vist, us les puc 

adjuntar.  

Sobre el primer punt que demanava era que l’arquitecta municipal m’havia dit que no li 

constava que hi hagués cap llicència urbanística demanada per aquests cartells, per tant 

s’hauria de regularitzar la seva situació urbanística. No és dir que paguin la taxa, és que 

es reguli la seva situació.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 
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Jo crec que són dos coses diferents. Una és tenir una ordenança que reguli en un espai 

públic les tanques publicitàries, que ja ho tenim i l’altra és... en tot cas tot és millorable, 

estem d’acord.  

En referència als privats va per una via diferent . De tota manera mirarem aqueta 

informació que diu el Sr. Bernaldo, si és tan amable d’enviar-nos-la per tal que la 

puguem considerar i posar en estudi.  

 

 

Preguntes escrites 

No se’n presenten  

 

Preguntes orals 

 

Pregunta oral que formula  la Sra.- Carme P Farrerons, en representació del grup municipal 

d’ICV-EUiA-E: 

1.- Sobre la contaminació de l’aigua corrent en els carrers de Can Xic Corder, Sant 

Ramon i Passeig dels Til· lers. Atesa la greu situació produïda per aquesta contaminació 

volem saber: Quina va ser la causa que va produir aquesta contaminació?. Quines 

bactèries van contaminar els conductes de l’aigua del veïnat?. Quines conseqüències va 

tenir per la salut pública? . Quines mesures s’han pres per garantir tant la solució el 

problema com la reparació dels danys causats al veïnat?. Qui és el responsable d’aquest 

vessament?. Quines actuacions legals s’han pres per fer assumir la responsabilitat al 

causant?  Qui assumirà el cost de la despesa d’aigua produïda pel veïnat a conseqüència 

d’aquest desagradable incident? 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Quan sigui el moment li donarem tota aquesta informació perquè en aquests moments 

encara s’està tancant l’expedient i per tant no pertoca en aquests moments donar aquí, a 

micròfon obert, aquesta informació. Entendrà que no ho puguem fer i per tant quan sigui 

el moment ho farem. A més vostès els regidors i regidores seran els primers a tenir 

aquesta informació. 

Només afegir que per sort no hi ha hagut conseqüències per la salut pública i per tant no 

hi ha cap persona afectada per cap intoxicació pel fet d’haver consumit aquesta aigua. 
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És un fet important que ens deixa a tots molt tranquils. És important dir això i remarcar-

ho i a partir d’aquí a mida que es vagin determinant i dictaminant quins són els passos 

que s’han de seguir fent els anirem informant. Però el que tots tenim molt clar és que els 

veïns afectats no tindran cap cost ni a l’aigua, ni al tractament de desinfecció de les 

canonades dels seus domicili, etc. Els veïns afectats  no tindran cap cost afegit al seu 

rebut de l’aigua . 

 

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

La següent pregunta és sobre la problemàtica viaria de la C-17. Atesa la important 

sinistralitat que es dona a la C-17 amb el greu accident que va causar la mort d’una jove 

conductora fa unes setmanes, volem saber quines decisions s’han pres al grup 

d’ajuntaments de les poblacions afectades per la C-17, en el que el nostre ajuntament hi 

participa, per solucionar els problemes d’accidentalitat en aquesta via.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Ha esta el de comunicar i fer front comú des dels ajuntaments afectats pel pas de la C-

17  al Departament de Territori i Sostenibilitat i concretament en una reunió amb el 

Secretari general d’infraestructures, per tal que inverteixin en aquesta C-17 i facin les 

actuacions que creiem que cal que duguin a terme. En aquesta via del diàleg, en aquesta 

via de la col·laboració institucional entre diferents administracions, s’està treballant per 

tal de poder trobar i garantir la solució però sobretot la seguretat per les persones 

usuàries d’aquesta via. 

 

Segueix la Sra. Carme Perez Farrerons: 

Finalment preguntar sobre el manteniment de les antigues instal· lacions de la SATI. 

Havent comprovat que hi ha un despatx d’ofici al Banc de Santander pel manteniment 

d’aquesta fàbrica, volem saber quines actuacions ha fet l’equip de govern per garantir la 

salubritat d’aquestes instal· lacions que puguin afectar els veïns, (presencia de rates o 

altres animals), així com les accions municipals  per g garantir que no es faci un ús 

indegut de la fàbrica que pugui perjudicar la via pública.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Entendrà que amb tota aquella magnitud tot plegat és molt complex. És cert que és un 



 

89 
p.o. 26/10/2016 

 

problema greu el fet de tenir al nucli urbà un solar d’aquestes dimensions i que ha de 

tenir un manteniment. Ara bé, com vostè bé diu hi ha un despatx d’ofici en el que des de 

l’ajuntament  es requereix un cost, perquè des de l’ajuntament es va  actuar de manera 

subsidiària perquè no atenien els requeriments que des d’aquí fèiem a la propietat. Per 

tant com a ajuntament si el propietari no actua, actuem subsidiàriament per garantir la 

salubritat de les instal· lacions i sobretot per garantir precisament que no hi hagi 

afectacions al veïns. 

A partir d’aquí ja reclamarem i arribarem on haguem d’arribar amb el propietari actual 

de solar. Aquest és el nostre compromís i seguirem treballant  d’aquesta manera perquè 

mentre hi hagi aquesta instal·lació així aturada, afecti el mínim possible o no afecti als 

veïns i per tant estem a sobre i estem fent inspeccions i constantment treballant.  

 

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

Volem saber  si han rebut requeriment del Tribunal Constitucional,  preguntant si van 

obrir el 12 d’octubre? En cas de rebre’l què farà, o que han fet com a  l’Ajuntament?. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

No hem rebut cap requeriment perquè l’ajuntament de la Garriga entre altres coses el 12 

d’octubre no va obrir.  

 

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

Tenint en compte que al desembre s’aproven els pressupostos, volem saber quan té 

previst l’equip de Govern convocar-nos per treballar les propostes? 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

De manera immediata, ara la primera o segona setmana de novembre se’ls entregarà un 

avantprojecte de pressupost. Calculo que serà cap el 8-10 de novembre que estaran 

acabades de casar les quantitats per tal que fins el 21 de desembre que no tenim el ple de 

pressupostos tinguin el temps necessari perquè el puguem debatre  conjuntament, el 

puguem treballar i puguem portar-lo a plenari.  

Paral·lelament a això i aprofito l’avinentesa que em demana aquest calendari  per dir 

que sobre el 8/10 de novembre entregarem aquest avant-projecte de pressupostos als 

partits que no formen part del govern. Tenim voluntat que el 28 de novembre aquí a la 
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Sala de Plens fer una audiència pública de presentació de l’avant projecte de pressupost 

a la ciutadania i de manera immediata obrir un període de consulta que aniria 

aproximadament fins a mitjans de novembre , perquè si recordem el calendari la junt de 

portaveus serà el 15 de desembre i aquí s’acabaria el termini de presentació de les 

diferents propostes, etc., perquè des d’intervenció es pugui informar el pressupost per 

dur-lo al ple. Estem treballant amb aquestes dates.  

 

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, la Sra. Meritxell Budó i Pla  

Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió sent les vint-i-una  hores i  vint-i-un  minuts, del qual 

com a Secretari dono fe. 

 

Vistiplau        

Meritxell Budó i Pla       Joaquim Rosell i López  

Alcaldessa             Secretari  

 

 

 

 

 


