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

28 DE SETEMBRE  DE 2016 

 

La Garriga, vint-i-vuit de setembre 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  

(*) El Sr. Jordi Pubill s’incorpora al punt número 2 
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Ordre del dia: 

 

1. Aprovació  de l’acta  núm. 88 corresponent  al ple ordinari de 27 de juliol  de  2016  

2. Despatx d’ofici  

3. Aprovació de la proposta de nomenament de la comissió del Nomenclàtor. 

4. Aprovació inicial de la modificació de les bases per a la convocatòria d’ajuts a projectes 

de cooperació al desenvolupament. 

5. Aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores per a la concessió de 

subvencions en règim de concurrència competitiva per a centre educatius (escoles i 

instituts) per a la realització d’activitats o actuacions dins del programa dels jocs escolars 

de l’Ajuntament de la Garriga.  

6. Aprovació expedient de modificació de crèdits, modalitat crèdits extraordinaris i 

suplements de crèdit) 

7. Reconeixement extrajudicial de crèdits  

8. Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici del 2015 

9. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia-Presidència relativa a l’aprovació de les línies 

fonamentals del pressupost 2017  

10. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost general corresponent al segon 

trimestre del 2016 

11. Donar compte de l’acompliment llei de la morositat 15/2010, en la que s’estableixen 

mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i del càlcul del Període 

mitjà de pagament global del RD 635/2014, corresponents al segon trimestre 

12. Adhesió a la moció dels governs locals de Catalunya en  suport dels  ACORDS DE PAU 

DE COLÒMBIA 

13. Informes de l’alcaldia  

14. Mocions. 

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

Bona tarda a tots i a totes i benvinguts a la primera sessió plenària d’aquest nou curs 

polític. Com sempre comencem amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior.  

En aquest moment som presents  16 dels 17 regidors i per tant els vots que es poden 

emetre són 16. 

 

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. 88, corresponents al ple ordinari de 27 de juliol 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 no tenim res a dir.  

 

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

Bona  tarda a tothom també. Res a dir .  

 

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. Estem d’acord.  

 

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

 Bona tarda. Estem d’acord. 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 16  membres assistents (6 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. 88, corresponents al ple ordinari de 27 de juliol de  2016. 

 

 

2. Despatx d’Ofici 

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

acords de la Junta de Govern Local 
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RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:  
 
Núm. Àrea Regidoria Decret Data Extracte Resolució 

1 Identitat Ensenyament Per 
delegació  

5/7/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, el 
dia 23 de juliol de 2016, 
en horari de 18:00 a 22:00 
h., a la Marxa Som, per 
portar a terme l’activitat 
de celebrar una assemblea 
per grups entre els 
caminants i la gent de la 
Garriga que s’hi afegeixi i 
sopar a l’exterior. 

2 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

6/7/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, el 
dia 6 i 9 de setembre de 
2016, en horari de 18:30 a 
21:30 h., a l’Agrupació 
Sardanista la Garriga, per 
portar a terme l’activitat 
de celebrar una 
conferència sobre l’entorn 
de la sardana, dins dels 
actes del 60è aplec de la 
sardana i  fer un concert de 
piano i rapsoda 
respectivament. 

3 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

6/7/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, els 
dies 25 i 26 de juliol de 
2016, en horari de 16:00 a 
20:30 h., a Amics del Jazz, 
per portar a terme 
l’activitat de fer uns 
assajos pel concert de 
Festa Major. 

4 Identitat  Ensenyament Per 
delegació 

6/7/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, els 
dilluns i els divendres del 
proper curs 2016/2017 i en 
cas d’estar ocupat poder 
utilitzar un aula de 
l’Escola, en horari de 
dilluns de 21:30 a 23:30 h, 
i divendres de 20:30 a 
22:30 h., amb inici el dia 5 
de setembre de 2016 i 
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finalització el 28 de juliol 
de 2017, a l’entitat A.C. 
Coral Ariadna de la 
Garriga, per  poder-hi 
celebrar els assajos 
habituals de la Coral. 

5 Identitat  Ensenyament Per 
delegació 

6/7/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, tots 
els divendres del curs 
2016/2017, en horari de 
10:00 a 12:30 h., amb inici 
el dia 2 de setembre de 
2016 i finalització el 21 de 
juliol de 2017, al Grup de 
Biodansa, per  poder-hi 
celebrar unes sessions de 
biodansa per malalts de 
càncer, activitat basada en 
la dansa, amb un objectiu 
lúdic i terapèutic. 

6 Identitat  Ensenyament Per 
delegació 

6/7/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, tots 
els dimecres del curs 
2016/2017, en horari de 
10:30 a 11:30 h., amb inici 
el dia 2 de setembre de 
2016 i finalització el 19 de 
juliol de 2017, a 
Oncovallès la Garriga, per 
portar a terme l’activitat 
de poder-hi realitzar un 
taller de Tai-xi per a 
malalts oncològics. 

7 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  12/7/16 Avocar la competència 
delegada i aprovar 
l'extinció total de les 
obligacions tributàries de 
Terrés Urbanitzacions, 
S.L, d’acord amb el 
previst en el conveni 
signat entre l’Ajuntament 
de la Garriga i Terrés 
Urbanitzacions, S.L, de 
data 12 de desembre de 
2012 

8 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  Per 
delegació 

12/7/16 Autoritzar al club 
atletisme les Tortugues a 
fer ús de la pista polivalent 
número 2 el dissabte 10 de 
setembre de 2016, de 
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10.00 a 17.00 h per fer-hi 
la paellada del club i cedir 
10 taules i 17 bancs, però 
informar que un cop 
acabat l’acte hauran de 
traslladar les taules i els 
bancs fins a la pista 1 

9 Identitat  Ensenyament Per 
delegació 

13/7/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, el 
dia 5 de setembre de 2016, 
en horari de 20:00 a 21:30 
h., al Cor Sarabanda, per 
portar a terme l’activitat 
de celebrar un assaig extra 
del cor. 

10 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

13/7/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, el 
dia 27 de juliol de 2016, 
en horari de 18:00 a 20:30 
h., a Gospel Joy la 
Garriga, per portar a terme 
l’activitat de fer un assaig 
amb músics pel concert de 
Festa Major. 

11 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  13/7/16 Avocar  puntualment la 
competència delegada i 
aprovar el dret reconegut 
de 123.027,06 € en 
concepte de 
reconeixement de 
l’obligació de devolució 
als ajuntaments 
consorciats dels imports 
pendents de pagament en 
concepte d’IVA 
incorrectament repercutit 
durant els períodes 2011-
2014 pel Consorci de 
gestió de residus i que han 
estat objecte de la 
regularització voluntària 
en disconformitat. 
Aprovar la despesa de 
123.027,06€ en concepte 
d’aportació extraordinària 
de l’Ajuntament de la 
Garriga al Consorci per 
corregir el desequilibri 
patrimonial motivat pel 
canvi de règim tributari 
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aplicable en IVA en el 
període 2011-2014. 
Aprovar la despesa de 
27.993,16€ en concepte 
aportació extraordinària 
dels ajuntaments 
consorciats al Consorci, en 
proporció al seu consum 
del servei, per corregir el 
desequilibri patrimonial 
per causa del dèficit 
pressupostari per raó de 
l’increment de preus pels 
serveis prestats pel 
Consorci per al 
Tractament de Residus 
Sòlids urbans del 
Maresme en no haver-se 
aprovat el pressupost i les 
ordenances de 2015 
Aprovar la compensació 
de l’import 123.027,06 €, 
d’acord amb les factures 
rectificatives emeses pel 
Consorci com a 
conseqüència de la 
regularització en 
disconformitat presentada 
i donar per extingits els 
deutes recíprocs. 

12 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  14/7/16 Procedir a l’obertura d’un 
compte corrent, amb 
l’entitat financera Banco 
Popular Español, SA  i 
contractar un dipòsit a 
termini dels excedents 
temporals de tresoreria 
d’aquesta Corporació,  
amb les següents 
condicions: 
o Import: 1.000.000,00 

euros 
o Termini: 18 mesos 
o Interès: 0,35% TAE 
o Comissió de 

cancel·lació: exempt 
o Disponibilitat: lliure 
o Liquidació: mensual 

13 Identitat  Ensenyament  18/7/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
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aprovar la participació de 
l’Ajuntament de la Garriga 
en el Programa de mesures 
formatives per lluitar 
contra la crisi, amb la 
realització d’un curs de 
preparació per a les proves 
d’accés a cicles formatius 
de Formació Professional 
de grau mitjà, per al 
proper curs escolar 
2016/17 i acceptar l’ajut 
econòmic de 8.000,00 €, 
atorgat per la Diputació de 
Barcelona, per tal de 
cobrir una part del cost 
total de l’actuació. 

14 Identitat Ensenyament  18/7/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la participació de 
l’Ajuntament de la Garriga 
en el Programa de mesures 
formatives per lluitar 
contra la crisi, amb la 
realització d’un curs de 
preparació per a les proves 
d’accés a cicles formatius 
de Formació Professional 
de grau superior, per al 
proper curs escolar 
2016/17 i acceptar l’ajut 
econòmic de 21.000,00 €, 
atorgat per la Diputació de 
Barcelona, per tal de 
cobrir una part del cost 
total de l’actuació. 

15 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació  19/7/16 Avocar puntualment la 
competència i adjudicar, 
de conformitat amb 
l’article 138.3 en relació 
amb l’article 111 del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del 
sector públic, a l’empresa 
SOLFESA, SA, el 
contracte menor de servei 
de lloguer 
d’infraestructures pels dies 
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28, 29, 30 i 31 de juliol de 
2016 per la realització dels 
actes previstos de la Festa 
Major d´enguany, per un 
import de 10.845,00 euros 
i 2.277,45 euros d’IVA, 
atès el pressupost que 
consta en l’expedient. 

16 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Activitats   19/7/16 Incoar expedient per a la 
imposició de multes 
coercitives, fins a la 
presentació de la 
corresponent sol·licitud en 
règim de comunicació 
prèvia, amb la 
documentació 
corresponent, de l’activitat 
destinada a hotel -
apartament, situada al 
C/Rosselló d’Amunt, núm. 
9, del terme municipal. 

17 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

20/7/16 Autoritzar els veïns del 
carrer Banys entre la 
Carretera de l’Ametlla i el 
carrer Caselles, 
l’organització d’un sopar a 
l’esmentat tram de via 
pública el dia 3 d’agost del 
2016, de les 20h a les 24h, 
amb motiu del dia de la 
Festa Major. 

18 Identitat Cultura Per 
delegació 

20/7/16 Denegar la realització de 
l’activitat consistent en un 
corre-bars i un petit 
concert el dia 29 de juliol 
de les 22h a les 02h del dia 
següent, organitzada per 
l’entitat la Bordalla,  
d’acord amb la seva 
sol·licitud, a l’entitat 
“Casal popular Torre del 
Fanal” 

19 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

20/7/16 Autoritzar els geganters de 
la Garriga per instal·lar 
una parada informativa al 
carrer del Centre, a 
l’alçada de la plaça de Can 
Dachs, el dissabte 23 de 
juliol. 

20 Alcaldia Serveis  21/7/16 Avocar la competència i 
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interns/RH aprovar les gratificacions 
per treballs extraordinaris 
al personal municipal que  
es relaciona al decret , 
amb motiu de la celebració 
de la V Fira d’entitats i 
associacions de la Garriga, 
i aprovar la despesa per 
import total de  415,45€. 

21 Alcaldia Secretaria  21/7/16 Delegar en el Sr Joan 
Esteban Sans, segon 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 6 al 31 d’agost 
de 2016 (ambdós 
inclosos), per absència de 
l’alcaldessa del municipi 
al estar de vacances . 

22 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Promoció 
econòmica 

 21/7/16 Pagament a justificar de 
l’àrea de promoció 
econòmica per import de 
120,00€ per a fer front a 
les despeses derivades del 
pagament del premi del 
jurat popular del “Concurs 
d’aparadors” que es va 
desenvolupar dins les 
activitats de Corpus. 

23 Identitat Ensenyament  21/7/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar l’atorgament de 
l’aportació econòmica 
municipal de 24.000 € per 
a despeses de 
funcionament, 
corresponent a l’any 2016, 
a la Fundació Universitària 
Martí l’Humà de la 
Garriga. 

24 Identitat Ensenyament  21/7/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
signatura del conveni de 
col·laboració entre el 
Departament 
d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i 
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l’Ajuntament de la 
Garriga, per al Projecte 
ACADA, en el marc de les 
mesures específiques 
d’atenció a la diversitat 
dels alumnes d’ESO del 
municipi, amb efectes des 
de l’1 de setembre de 2016 
fins el 31 d’agost de 2018. 

25 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

21/7/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, el 
dia 26 de juliol de 2016, 
en horari de 20:45 a 23:00 
h., a l’Associació Cultural 
Fem Pastorets, per portar a 
terme l’activitat de 
celebrar una assemblea 
ordinària de socis de 
l’Entitat Fem Pastorets. 

26 Alcaldia Secretaria  22/7/16 Convocar la pròxima 
sessió ordinària del Ple a la 
Sala de Plens el dia 27 de 
juliol de 2016  a les 19 h i 
fixar l’ordre del dia. 

27 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

22/7/16 Autoritzar la cessió de l’ús 
del gimnàs de l’Escola 
Pinetons a l’entitat 
Intersindical Alternativa 
de Catalunya, el dilluns 25 
de juliol de 2016, d’11 a 
13 h, per a fer-hi un taller 
de circ amb nens refugiats 
de Palestina. 

28 Serveis a les 
persones  

Esports  22/7/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
sol·licitar ajut econòmic 
de 15.000€ a l’Àrea de 
Cultura Educació i Esports 
de la Diputació de 
Barcelona per a 
l‘adquisició de la 
maquinària per col·locar el 
protector de paviment al 
poliesportiu de Can 
Noguera. 

29 Alcaldia Secretaria  25/7/16 Desestimar en base a totes 
les consideracions i fets 
avaluats la reclamació 
formulada per la Sra. 
LdBA, mitjançant el qual 
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formula reclamació 
d’indemnització per 
responsabilitat patrimonial 
d’aquest ajuntament, en 
relació amb els perjudicis 
ocasionats com a 
conseqüència dels danys 
soferts en el seu vehicle, el 
dia 5 de març de 2016, en 
topar suposadament amb 
una tapa del clavegueram 
situada a l’avinguda Onze 
de Setembre, a l’alçada del 
número 35, per no existir 
una relació de causalitat 
entre el funcionament dels 
serveis de la Corporació i 
l’accident, element 
necessari perquè entri en 
funcionament l’institut de 
la responsabilitat 
patrimonial de 
l’Administració. 

30 Identitat Ensenyament  25/7/16 Acceptar la subvenció del 
programa complementari 
d'escolarització en primera 
infància per al curs 2015-
2016, en el marc del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 
2016-2019" i la concessió 
dels ajuts corresponents a 
la fase primera, per un 
import de 2.975,06€. 

31 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 25/7/16 Aprovar l’increment de 
l’1% establert a la Llei de 
Pressupostos de l’Estat per 
a l’any 2016 sobre els 
complements personals 
transitoris del personal 
relacionat al decret, i 
abonar els endarreriments 
corresponents de gener a 
juny (inclosa la paga 
extraordinària) per un 
import total de 192.38€. 

32 Serveis a les 
persones  

Esport  25/7/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
autoritzar al club ciclista la 
Garriga a organitzar el III 
Memorial Josep Segú que 
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es realitzarà el dissabte 3 
de setembre de 2016, de 
15.00 a 20.00 h, pels 
carrers del centre de la 
Garriga (carrers Banys, 
Figueral, Passeig i 
Vinyals). 

33 Alcaldia Secretaria  26/7/16 Atorgar delegació especial 
a favor del regidor 
d’aquest ajuntament Sr. 
Albert  Benzekry Arimon, 
d’atribució de 
competència per celebrar 
el matrimoni en forma 
civil, essent encàrrec 
específic per aquell que 
s’ha previst contraure el 
dia 3 de setembre de 2016, 
en aquesta població a les 
17,00 hores. 

34 Alcaldia Secretaria  26/7/16 Atorgar delegació especial 
a favor de la regidora 
d’aquest ajuntament Sra. 
Juliet Grau i Gil, 
d’atribució de 
competència per celebrar 
el matrimoni en forma 
civil, essent encàrrec 
específic per aquell que 
s’ha previst contraure el 
dia 9 de setembre de 2016, 
en aquesta població a les 
17,00 hores. 

35 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  26/7/16 Incoar expedient de 
protecció de la legalitat 
urbanística per la 
restauració de la realitat 
física alterada i l’ordre 
jurídic vulnerat al senyor 
JCL, en qualitat de 
propietari del Bar 
Restaurant 
MARISQUERIA 
MANOLO, S.L. (Oh 
Tapa), per la instal· lació 
d’uns porxos a base 
d’estructures lleugeres 
amb muntants i bigues 
d’alumini, recobertes amb 
lones plegables i zones de 
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planxa fixes, situades al 
carrer Francesc Macià, 
local 1 de la Garriga, sense 
disposar de la preceptiva 
llicència. 

36 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  26/7/16 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
relació de despeses de 
personal corresponents al 
mes de juliol  per un 
import total de 386.585,25 
euros. 

37 Alcaldia Secretaria  26/7/16 Atorgar delegació especial 
a favor de la Regidora 
d’aquest Ajuntament Sra. 
Juliet Grau i Gil 
d’atribució de 
competència per celebrar 
el matrimoni en forma 
civil, essent encàrrec 
específic per aquell que 
s’ha previst contraure el 
dia 9 de setembre de 2016, 
en aquesta població a les 
17,00 hores. 

38 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació  27/7/16 Avocar puntualment la 
competència i adjudicar el 
contracte de manteniment 
del verd urbà a la UTE 
FUNDACIÓ VIVER DE 
BELL LLOC-MOIX 
SERVEIS I OBRES SL 
per un import de 
193.871,61 euros i 
40.713,04 euros d’IVA per 
cada anualitat, amb un 
total per les quatre 
anualitats de 775.486,44 
euros i 162.852,16 euros 
d’IVA. 

39 Alcaldia OAC  27/7/16 Aprovar la baixa d’ofici 
del padró municipal 
d’habitants, de les 
persones  relacionades al 
decret (4), 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 
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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 
instruccions tècniques als 
Ajuntaments sobre gestió 
del padró municipal (BOE 
núm. 71 de 24 de març de 
2015). 

40 Alcaldia OAC  27/7/16 Aprovar la baixa d’ofici 
del padró municipal 
d’habitants, de les 
persones  relacionades al 
decret (3), 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 
instruccions tècniques als 
Ajuntaments sobre gestió 
del padró municipal (BOE 
núm. 71 de 24 de març de 
2015). 

41 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 27/7/16 Avocar la competència i 
aprovar les jornades dels 
professors/res pel curs 
2016/2017 del personal de 
l’EMAD i l’EME i 
nomenaments de caps de 
departament. 

42 Alcaldia Serveis  27/7/16 Avocar la i aprovar les 
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interns/RH jornades dels 
professors/res pel curs 
2016/17 i nomenar els 
coordinadors de 
Departament del personal 
de l’EMM. 

43 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  28/7/16 Pagament a justificar de 
l’àrea de via pública per 
import de 220,00 €, per a 
fer front a les despeses de 
la inspecció tècnica oficial 
(ITV) de dos vehicle de 
l’àrea de Territori (1219-
BDY, 9669-CVJ, 3023-
BZP i 8902-DNL) 

44 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 28/7/16 Contractar en el marc del 
POM 2016 subvencionats 
parcialment per la 
Diputació de Barcelona a 
través del “Programa 
complementari de foment 
de l’ocupació local i de 
suport a la integració 
social” en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”, un peó de 
neteja viària, des del dia 1 
d’agost de 2016 i fins al 
31 de gener de 2017, amb 
una jornada de 37,5 hores 
setmanals, mitjançant 
contracte laboral d’obra o 
servei de durada 
determinada i amb una 
retribució de 850€ bruts 
mensuals, més la part 
proporcional prorratejada 
de les pagues 
extraordinàries (141,67€). 

45 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 31/7/16 Acceptar la renúncia  del 
Sr. FS al contracte de 
treball que va formalitzar 
amb aquest Ajuntament 
com a peó de neteja viària 
amb efectes de l’1 de juliol 
de 2016 al 31 de desembre 
de 2016. 

46 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 1/8/16 Autoritzar la modificació 
d’horari de la senyora 
MCdM, auxiliar 
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administrativa del SLO, a 
partir del dia 1 d’agost de 
2016 i fins al 31 d’agost, 
amb el detall següent: 
Dilluns a dimecres:  de 
14:30h a 20:00h.  Dijous i 
divendres: de 09:00h a 
14:00h i de 15:00 h a 
20:30h 

47 Serveis a les 
persones  

Esports Per 
delegació 

1/8/16 Autoritzar a Tennis Taula 
els 8 de la Garriga per 
instal· lar una pancarta de 
1m x 2,6m a la barana del 
Passeig Congost, entre el 
pont de la Doma i el 
Centre de Visitants, del 25 
d’agost al 30 de setembre 
del 2016, amb motiu de les 
jornades de portes obertes 
i per tal de donar a 
conèixer les activitats que 
realitza aquest club 
esportiu. 

48 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

1/8/16 Autoritzar els veïns del 
carrer Banys II del Corpus, 
per organitzar un sopar de 
col·laboradors de la catifa 
de flors de Corpus, el 
divendres 26 de agost del 
2016, al primer tram del 
carrer Banys, a l’alçada de 
l’Hotel Termes la Garriga, 
de les 21h a les 24h 

49 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  2/8/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
concedir la llicència 
d’obra menor (O.Me 
85/2016) per l’enderroc 
d’un tram de barra del bar 
situat al local del carrer 
Calàbria, 27 i aprovar la 
liquidació corresponent. 

50 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  2/8/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
concedir la llicència 
d’obra major (O.Ma 
18/2016) per a la 
rehabilitació d’una teulada 
al Passatge Gubern, 10, de 
la Garriga i aprovar la 
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liquidació corresponent. 

51 Identitat Joventut  2/8/16 Avocar puntualment la 
competència i sol·licitar a 
la Direcció General de 
Joventut de la Generalitat 
de Catalunya, la concessió 
de la subvenció dels 
projectes d’activitats en 
l’àmbit de joventut 
emmarcats en el Pla 
Nacional de Joventut, 
convocatòria  2016,  amb 
la presentació del projecte 
“Ocupació, Emprenedoria 
Juvenil i Formació 2016 

52 Alcaldia Secretaria  4/8/16 Admetre a tràmit la 
reclamació presentada per 
la Sra. MFT, i iniciar 
expedient per a determinar 
la responsabilitat o no de 
l’Ajuntament i si aquest té 
l’obligació d’indemnitzar 
la sol·licitant a 
conseqüència dels danys i 
perjudicis patits en la seva 
botiga al carrer dels 
Banys, 25, a causa del 
correfoc de la Festa Major 
de 2015. 

53 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  5/8/16 Avocar puntualment la 
competència i concedir 
llicència d’ocupació de via 
pública a la Sra. DMB per 
instal· lar una parada 
informativa sobre el 
producte comercial 
Tupperware al carrer 
Centre, a l’alçada de la 
plaça de Can Dachs, els 
dissabtes 6, 13 i 27 d’agost 
de 2016. 

54 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 8/8/16 Aprovar les gratificacions 
per treballs extraordinaris 
al personal de la policia 
local relacionat al decret, 
per treballs extraordinaris 
realitats fora de la jornada 
ordinària de treball de l’1 
al 31 de juliol, per un 
import total de 6.577,75€. 
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55 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  8/8/16 Pagament a justificar de 
l’àrea de territori per 
import de 205€  per a fer 
front a les despeses de 
sol·licitud de duplicat de 
la documentació tècnica i 
permís de circulació dels 
vehicles tipus dúmper 
titularitat de l’Ajuntament 
i amb matrícules E3775 
BDT i E8794 BBJ. 

56 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 10/8/16 Liquidar l’import brut de  
130,75 €  euros a la 
senyora ERC, amb motiu 
de la finalització del 
contracte que va 
formalitzar amb aquest 
Ajuntament com a 
administrativa dins els 
Plans d’Ocupació 
municipal 2015. 

57 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 19/8/16 Liquidar l’ import brut de 
2.717,35 € euros al senyor 
JAMS, policia local, amb 
motiu de la finalització de 
la relació administrativa, 
corresponent a la part 
proporcional dels 
conceptes de pagues i 
vacances i plus de  
festivitat. 

58 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 23/8/16 Abonar al Sr. JRM 
enginyer tècnic  (grup A2-
18), amb motiu de la 
finalització de la relació 
administrativa amb aquest 
ajuntament, l’import brut 
de 942,34€ corresponent a 
la part meritada de la paga 
de nadal. 

59 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 25/8/16 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
relació de despeses de 
personal corresponents al 
mes d’agost  per un import 
total de 374.339,65 euros. 

60 Serveis a les 
persones  

Acció social  28/8/16 Pagament a justificar de  
l’àrea d’acció social per 
import de 15,00€  per a fer 
front al cost del bitllet de 
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tren fins a Barcelona i el 
metro/bus que hagi 
d’utilitzar la persona que 
figura a l’expedient 
2508/16 fins a Barcelona  
on disposen de 3 centres 
d’allotjament d’urgència. 

61 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

29/8/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, al  
Cor Sarabanda de la 
Garriga, tots els dimecres 
del curs 2016/2017, o una 
aula en el cas que hi hagin 
activitats de l’escola, en 
horari de 20:45 a 23:00 h., 
amb inici el mes de 
setembre de 2016 i 
finalització el mes de 
juliol de 2017, per poder-
hi realitzar els assajos 
habituals del Cor. 

62 Serveis a les 
persones  

Acció social  30/8/16 Aprovar la pròrroga del 
contracte de cessió d’ús 
temporal, a precari, d’un 
habitatge social ubicat al 
c/ Pere Ballús, 19, a la Sra. 
JMG, amb efectes del dia 
1 de setembre de 2016 a 
l’1 de març de 2017 i de 
conformitat amb el 
reglament dels Habitatges 
socials.            

63 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

30/8/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, a 
Gospel Joy la Garriga, el 
dia 2 de setembre de 2016, 
en horari de 20:00 a 22:00 
h., per fer un assaig 
general amb músics del 
concert de la Festa Major 
de Llerona. 

64 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

30/8/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, a 
Els Bernats Pescaires del 
Congost, tots els dilluns 
del curs 2016/2017, en 
horari de 11:00 a 13:00 h., 
amb inici el mes el dia 12 
de setembre de 2016 i 
finalització el 24 de juliol 
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de 2017, per poder-hi 
realitzar els assajos 
ordinaris del grup 
d’havaneres. 

65 Serveis a les 
persones  

Acció social  30/8/16 Lliurar a la Sra. SDZ, 
treballadora social, la 
quantitat de 4,10€  amb 
caràcter de pagament a 
justificar per a fer front al 
cost del bitllet de tren fins 
a Barcelona per un 
transeünt que en data 2 
d’agost tocava la guitarra 
als carrers de  la Garriga  i 
la policia local va adreçar 
als serveis socials. 

66 Identitat Ensenyament  31/8/16 Autoritzar la cessió de l’ús 
del gimnàs de l’Escola 
Giroi, i esporàdicament 
del pati (previ avís a 
l’escola),  a l’entitat Club 
d’Atletisme Les 
Tortugues, els dilluns, de 
19.30 a 21 h, del 5 de 
setembre de 2016 al 24 de 
juliol de 2017, per a fer-hi 
entrenaments. 

67 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 31/8/16 Autoritzar la petició de la 
Sra. TSO, tècnica mitjana 
de Recursos Humans (grup 
A2-20) per incorporar-se a 
jornada completa amb 
efectes a partir del dia 
01/09/2016. 

68 Alcaldia Secretaria/SJ  2/9/16 Pagament a justificar per 
import de 127,27 euros, 
per a fer front a les 
despeses derivades del 
Registre de la Propietat de 
Granollers 2, de  la 
retirada documentació 
immatriculació de 
parcel.la sobrera del carrer 
Anselm Clavé, 57. 

69 Alcaldia Secretaria  5/9/16 Atorgar delegació especial 
a favor de la Regidora 
d’aquest Ajuntament Sra. 
Montserrat Llobet Llonch, 
d’atribució de 
competència per celebrar 
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el matrimoni en forma 
civil, essent encàrrec 
específic per aquell que 
s’ha previst contraure el 
dia 10 de setembre de 
2016, en aquesta població, 
a les 18,00 hores. 

70 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  5/9/16 Iniciar l’expedient d’ordre 
d’execució  a la Fundació 
Maurí, representada per 
propietària de l’habitatge 
del carrer Can Xix Corder 
18 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 l’estat de la finca 
i d’acord amb l’informe de 
l’arquitecta tècnica de 5 de 
setembre de 2016. 

71 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 5/9/16 Declarar la caducitat de les 
inscripcions i aprovar la 
baixa en el Padró 
Municipal d'Habitants 
d'aquest municipi de les 
persones relacionades al 
decret (3), en haver 
transcorregut el termini de 
dos anys sense que s'hagi 
realitzat la renovació de la 
inscripció en el Padró a la 
qual estan obligats els 
ciutadans estrangers no 
comunitaris sense 
autorització de residència 
permanent.  

72 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 5/9/16 Prorrogar la comissió de 
serveis  amb efectes del 
dia 10/09/2016 i fins el dia 
09/03/2017, al funcionari 
de carrera senyor OVR 
(policia local), a 
l’Ajuntament de Montcada 
i Reixac, on prestarà els 
seus serveis fins a la 
finalització de la situació 
administrativa concedida, 
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fent-se càrrec aquest 
Ajuntament d’abonar les 
retribucions corresponents 
al senyor Vivas, així com 
totes les obligacions 
socials i d’altres derivades 
de la funció pública, amb 
indemnitat per 
l’Ajuntament de La 
Garriga. 

73 Identitat Cultura Per 
delegació 

6/9/16 Autoritzar la cessió de la 
Sala polivalent de la 
Biblioteca a la Coral 
Ariadna per assajar amb 
un nou  cor de cambra tots 
el dimarts des del 13 de 
setembre de 2016 al 27 de 
juny de 2017, d’acord amb 
la seva sol·licitud.  

74 Identitat Cultura Per 
delegació 

6/9/16 Concedir l’ús de la Sala 
Altell del Teatre de la 
Garriga a l’entitat Dones 
d’Ara des de l’1 de 
setembre de 2016 i fins el 
dia 31 de juliol de 2017 els 
dies següents: Dimarts de 
les 20.10h a les 21.10h, 
Dimecres de 9h a 10h, 
Dijous de 20h a 22h, 
Divendres de 9h a 10h 
Denegar la cessió de la 
Sala Altell del Teatre de la 
Garriga a l’entitat Dones 
d’Ara des de l’1 de 
setembre de 2016 i fins el 
dia 31 de juliol de 2017 els 
dimecres de 20 h a 22 h 
per falta de disponibilitat 
de la sala.  

75 Identitat Ensenyament  6/9/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
concedir tarifa reduïda en 
la quota mensual de 
l’Escola Bressol 
Municipal Les Caliues, 
durant el curs 2016/17, a 
l’alumne NYS, d’acord 
amb el nivell de renda de 
la seva unitat familiar 

76 Alcaldia Secretaria  6/9/16 Atorgar delegació especial 
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a favor de la Regidora 
d’aquest Ajuntament Sra. 
Montserrat Llobet Llonch, 
d’atribució de 
competència per celebrar 
el matrimoni en forma 
civil, essent encàrrec 
específic per aquell que 
s’ha previst contraure el 
dia 10 d’octubre de 2016, 
en aquesta població a les 
12,00 hores. 

77 Identitat Cultura Per 
delegació 

6/9/16 Concedir l’ús de la sala del 
Teatre de la Garriga tots 
els dimecres de 20.00h a 
21.30h des del 21 de 
setembre de 2016 i fins el 
dia 26 de juliol de 2017 
per assajar a l’entitat 
NATS Teatre. 

78 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  6/9/16 Avocar puntualment la 
competència  i concedir a 
la senyora NBB, el 
fraccionament del 
pagament del deute 
tributari. Determinar com 
a deute fraccionat  la  
quantitat de 475,18€ euros 
(import principal) 
calculada segons el que 
disposa l’article 53 del 
Reglament General de 
Recaptació. 

79 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  6/9/16 Avocar puntualment la 
competència  i concedir al 
senyor JML, el 
fraccionament del 
pagament del deute 
tributari.  Determinar com 
a deute fraccionat  la  
quantitat de 1.137,78€ 
euros (import principal) 
calculada segons el que 
disposa l’article 53 del 
Reglament General de 
Recaptació. 

80 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  6/9/16 Avocar puntualment la 
competència  i concedir al 
senyor JMUM, el 
fraccionament del 
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pagament del deute 
tributari.  Determinar com 
a deute fraccionat  la  
quantitat de 5.228,65€ 
euros (import principal) 
calculada segons el que 
disposa l’article 53 del 
Reglament General de 
Recaptació. 

81 Identitat Ensenyament  6/9/16 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 
AAM, d’acord amb el 
nivell de renda de la seva  
unitat familiar. 

82 Identitat Ensenyament  6/9/16 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 
MAG, d’acord amb el 
nivell de renda de la seva  
unitat familiar. 

83 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 7/9/16 Avocar puntualment 
aquesta  competència  i 
contractar a la senyora 
CJF, com a treballadora 
Social (grup A2-18) amb 
una jornada de 
7,5h/setmanals (20%) a 
partir del dia 12 de 
setembre de 2016 
mitjançant contracte 
d’interinatge i fins que la 
titular de la plaça es 
reincorpori al 100% de 
jornada. 

84 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública   7/9/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
restar assabentats de 
l’ocupació de la via 
pública per part del Sr. 
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DQH per instal·lar una 
furgoneta de restauració 
tipus foodtrack, de nom 
comercial Toast on the 
Road, al recinte dels 
concerts de nit de la Festa 
Major, al solar de la 
Doma, els dies 28, 29 i 30 
de juliol del 2016 i aprovar 
la liquidació corresponent 
per import de 57,36€. 

85 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública   7/9/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
restar assabentats de 
l’ocupació de la via 
pública per part de la Sra. 
ALL per instal·lar una 
furgoneta de restauració 
tipus foodtrack, de nom 
comercial Food’n Roll, 
especialitzada en 
hamburgueses gourmet i 
patates fregides, al recinte 
dels concerts de nit de la 
Festa Major, al solar de la 
Doma, els dies 28, 29 i 30 
de juliol del 2016 i aprovar 
la liquidació corresponent 
per  import 92,71 €. 

86 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública   7/9/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
restar assabentats de la 
ocupació de via pública 
per part del Sr. OFH per 
instal· lar una furgoneta de 
restauració tipus 
foodtrack, de nom 
comercial La Fuka, al 
recinte dels concerts de nit 
de la Festa Major, al solar 
de la Doma, els dies 28, 29 
i 30 de juliol del 2016 i 
aprovar la liquidació per 
import de  91,13 €. 

87 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública   7/9/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
restar assabentats de 
l’ocupació de via pública a 
la fira d’atraccions de la 
Festa Major els dies 29, 30 
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i 31 de juliol del 2016 per 
part  dels senyor ALD 
(barques de xoc) i MVQ 
(autos de xoc) i aprovar les 
liquidacions corresponents 
per import de 58,32€ i 
388,80€. 

88 Identitat Cultura Per 
delegació 

7/9/16 Autoritzar la celebració 
del 60è Aplec de sardanes 
de la Garriga a la pista 
núm.1 el dia 10 de 
setembre de 2016 de les 
14h a les 03h. Informar 
que en cas de pluja 
l’activitat es celebrarà al 
pavelló de Can Noguera. 
Cedir les infraestructures i 
material sol·licitat.  

89 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

7/9/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, a 
ERC (Esquerra 
Republicana de 
Catalunya), el dia 16 de 
setembre de 2016, en 
horari de 19:00 a 22:00 h., 
per celebrar un any de 
govern municipal, on els 
quatre regidors d’ERC 
passaran comptes del 
primer any de govern. 

90 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

7/9/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, a la 
CUP (Candidatura Unitat 
Popular de la Garriga), el 
dia 10 de setembre de 
2016, en horari de 9:00 a 
13:00 h., per fer un recital 
de poesia en motiu de la 
Diada de Catalunya.  

91 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  Per 
delegació  

8/9/16 Autoritzar a l’ANC, 
Territorial la Garriga, la 
instal· lació d’una parada al 
carrer Centre, a l’alçada de 
la plaça de Can Dachs, el 
dia 10 de setembre del 
2016, de les 10h a les 14h, 
per tal de vendre tiquets 
per anar amb autocar a la 
manifestació del Onze de 
Setembre. 
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92 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  Per 
delegació  

8/9/16 Autoritzar al Partit 
Demòcrata Català a la 
Garriga per realitzar un 
concert d’Havaneres a la 
plaça de l’Església el dia 
11 de setembre del 2016, a 
les 21h, amb motiu de la 
celebració de la Diada 
Nacional de Catalunya. 

93 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

8/9/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, a 
l’Associació El Far, el dia 
16 d’octubre de 2016, en 
horari de 9:00 a 14:00 h., 
per celebrar el Dia 
Mundial de la Salut 
Mental, amb parlaments i 
música.  

94 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

8/9/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, a 
AEIG Mossèn Jaume 
Oliveres “El Cau”, el dia 1 
d’octubre de 2016, en 
horari de 19:00 a 21:00 h., 
per celebrar la Reunió de 
pares de l’Agrupament, 
per informar de les 
diferents activitats que es 
realitzaran al llarg de 
l’any. 

95 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

8/9/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, a 
Gospel Joy la Garriga, tots 
els dijous del curs 
2016/2017, o una aula en 
el cas que hi hagin 
activitats de l’escola, en 
horari de 20:30 a 22:00 h., 
amb inici el mes de 
setembre de 2016 i 
finalització el mes de 
juliol de 2017, per poder-
hi realitzar els assajos 
habituals del Cor. 

96 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 8/9/16 Abonar a la Sra. SZD, 
treballadora social(grup 
A2-18)  amb motiu de la 
finalització del contracte 
laboral temporal, l’import 
brut de 254,58 € 
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corresponent a la part 
meritada de la paga de 
juny i de desembre. 

97 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  8/9/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
restar assabentats de 
l’ocupació de via pública 
per part del Sr. EMD, en 
representació del Cafè 
Margarit i el Restaurant 
Vinòmic, al carrer dels 
Banys, al tram entre la 
Carretera de l’Ametlla i el 
carrer Blancafort, just 
davant d’aquests 
establiments, el dissabte 
30 de juliol del 2016, de 
les 21h a les 24h, per 
instal· lar-hi una barra de 
bar i amenitzar l’estada 
amb l’actuació en directe 
d’un petit grup musical i 
aprovar la liquidació 
corresponent per import de 
143,40€. 

98 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  9/9/16 Autoritzar al Sr. JCJ per 
celebrar el 4t aniversari de 
l’entitat Ball a la Carta el 
dissabte 17 de setembre 
del 2016 a la plaça de 
l’Església, de les 18h a les 
21:30h, amb la realització 
de classes obertes a 
tothom i un ball final amb 
música. 

99 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  9/9/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
concedir llicència 
d’ocupació de la via 
pública a la Sra. DBM  per 
instal· lar una parada 
informativa sobre el 
producte comercial 
Tupperware al carrer 
Centre, a l’alçada de la 
plaça de Can Dachs, els 
dissabtes 17 i 24 de 
setembre del 2016 i 
aprovar la liquidació 
corresponent per import de 
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19,12 €. 

100 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació  12/9/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar 
l’inici de l’expedient de 
contractació pel  
subministrament 
d’ordinadors de taula, 
monitors de pantalla plana, 
sistemes operatius i 
paquets de programari 
ofimàtic, per procediment 
obert abreujat pel tràmit 
d’urgència i autoritzar la 
despesa de 38.552 euros i 
10.248 euros d’IVA 
desglossada en els dos lots 
del contracte. 

101 Serveis a les 
persones  

Esports  12/9/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria corresponent al 
mes de setembre de 2016 
de l’activitat de karate, de 
71 valors i d’un import de 
3.370,60€ 

102 Serveis a les 
persones  

Acció social  12/9/16 Avocar puntualment la 
competència delegada i 
aprovar la relació 
cobratòria dels mesos de 
maig, juny i juliol de 2016 
del Servei de 
Teleassistència 
domiciliària, per un import 
de 877,60€. 

103 Serveis a les 
persones  

Acció social  12/9/16 Avocar puntualment la 
competència delegada i 
aprovar la relació 
cobratòria dels mesos de 
juny, juliol i agost de 2016 
del Servei de 
Teleassistència 
domiciliària, per un import 
de 796,30€ . 

104 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 12/9/16 Aprovar les gratificacions 
per treballs extraordinaris  
realitzats fora de la 
jornada  ordinària de 
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treball del període de l’1 al 
31 d’agost, al personal de 
la Policia local relacionat 
al decret, per import total 
de 1.748,02€. 

105 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Comerç i 
Emprenedori
a 

 12/9/16 Aprovar la proposta 
d’activitats de 
sensibilització i formació 
per a l’emprenedoria: 
“Quant de fred fa a 
l’Everest?, Claus per 
emprendre”, “Tinc una 
idea genial, però...hi poso 
diners?, Ho faig sol o amb 
més socis??”, “Emprendre 
en femení”, “Treballa el 
teu networking 
professional (ben fet) i 
aconsegueix contactes” i s 
sol·licitar a la Diputació 
de Barcelona, dins el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 
2016 – 2019” una 
subvenció de 2.301,75€ 
corresponent al 90% del 
cost total de les activitats. 
Aprovar la despesa de 
2.557,50€  cost total de les 
activitats.  

106 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

13/9/16 Autoritzar la cessió de l’ús 
del gimnàs de l’Escola 
Giroi a l’entitat La Garriga 
Balla, els diumenge, de 19 
a 21 h, del 8 de gener a 
l’11 de juny de 2017, per a 
fer-hi assaigs del ball de 
cintes i altres danses de 
Corpus. 

107 Identitat Ensenyament  13/9/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria del mes de 
setembre de 2016 de 
l’EMAD, de 134 valors i 
import 5.959,59 €. 

107 Identitat Ensenyament  13/9/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria del mes de 
setembre de 2016 (quota 
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mensual de setembre) de 
l’Escola Bressol 
Municipal Les Caliues, de 
71 valors i d’import 
11.038,65 €. 

109 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 
delegació 

13/9/16 Modificar el calendari de 
vacances de la senyora 
AGG-M  d’acord amb la 
seva sol·licitud.  

110 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  Per 
delegació 

14/9/16 Autoritzar a l’Associació 
El Far per instal· lar una 
parada informativa i de 
venda d’objectes 
d’elaboració pròpia al 
carrer Centre, a l’alçada de 
la plaça de Can Dachs, els 
dissabtes 24 de setembre i 
22 d’octubre del 2016. 

111 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  Per 
delegació 

14/9/16 Autoritzar a l’Associació 
Clàssic Car la Garriga per 
realitzar la concentració i 
exposició dels vehicles 
antics participants al 
XXVI Rally la Garriga – 
Puigcerdà, el divendres 30 
de setembre del 2016, al 
Passeig, al tram entre els 
carrers Cast Oliver i 
Guifré, de les 08:30h a les 
10:30h, amb la posterior 
sortida en direcció a 
Puigcerdà. 

112 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  14/9/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
concedir la llicència 
d’obra menor (Ome 
102/2016) per pintar  un 
mural artístic a la façana 
que confronta amb el 
carrer Doma mitjançant 
bastida de menys de 3 
metres d’alçada, al carrer 
Llerona 2 (pel carrer 
Doma 16), promoguda per 
el Sr JCP en representació 
de Fundació Asil Hospital 
de la Garriga i aprovar la 
liquidació corresponent. 

113 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  14/9/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
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concedir la llicència 
d’obra menor (Ome 
103/2016) per pintar  un 
mural artístic  a la façana 
que confronta amb el 
carrer Doma mitjançant 
plataforma elevadora al 
carrer Centre 1 (pel carrer 
Doma ), de la Garriga, 
promoguda per el Sr. JCP 
en representació de 
CERAC (autisme la 
Garriga) i aprovar la 
liquidació corresponent. 

114 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  14/9/16 Iniciar l’expedient d’ordre 
d’execució  a la Comunitat 
de Propietaris de la finca 
situada al C/ Anselm 
Clavé 34 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 
referencia  a l’estat del 
revestiment de la façana 
que s’ha desprès  i  hi ha 
perill de que caigui ala via 
pública. 

115 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  14/9/16 Incoar expedient de 
protecció de la legalitat 
urbanística per la 
restauració de la realitat 
física alterada i l’ordre 
jurídic vulnerat al senyor 
JMM, propietari de la 
finca situada al C/ Sant 
Jordi 15, de la Garriga, per 
la instal· lació d’un porxo a 
la planta baixa i la 
col·locació d’elements 
darrera  de la tanca fent-la 
totalment massissa, sense 
disposar de la preceptiva 
llicència. 

116 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Serveis 
Urbans 

 15/9/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar inicialment el 
“Projecte de consolidació 
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del talús del marge dret 
d’un tram del riu Congost 
a l’alçada dels Pinetons 
de la Garriga” redactat 
per SERPA, Enginyeria i 
Consultoria Ambiental, 
SL,  amb un pressupost 
d’execució per contracte 
de  109.783,99 euros (21% 
IVA inclòs). 

117 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 
delegació 

15/9/16 Autoritzar l’assistència de 
personal municipal als 
cursos de formació  
detallats al decret i aprovar 
les despeses corresponents 
de locomoció 

118 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 15/9/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al Padró 
Municipal d’Habitants a la 
senyora AEB, de 
l’habitatge situat al carrer 
Banys, 108 2on 1a de la 
Garriga per no haver 
acreditat el requisit de la 
residència habitual en 
aquest domicili. 

119 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 15/9/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al Padró 
Municipal d’Habitants al 
senyor JOBV de 
l’habitatge situat al carrer 
Rupit, 18 1er 2a de la 
Garriga per no haver 
acreditat el requisit de la 
residència habitual en 
aquest domicili. 

120 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 15/9/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al Padró 
Municipal d’Habitants al 
senyor MGM de 
l’habitatge situat al carrer 
Nord, 3 2on D de la 
Garriga per no haver 
acreditat el requisit de la 
residència habitual en 
aquest domicili. 

121 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 15/9/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al Padró 
Municipal d’Habitants al 
senyor MGP de l’habitatge 
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situat al carrer Nord, 3 2on 
D de la Garriga per no 
haver acreditat el requisit 
de la residència habitual 
en aquest domicili. 

122 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 15/9/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al Padró 
Municipal d’Habitants a la 
senyora MAL, de 
l’habitatge situat al carrer 
Banys, 108 2on 1a de la 
Garriga per no haver 
acreditat el requisit de la 
residència habitual en 
aquest domicili. 

123 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 15/9/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al Padró 
Municipal d’Habitants al 
senyor RGM de 
l’habitatge situat al carrer 
Nord, 3 2on D de la 
Garriga per no haver 
acreditat el requisit de la 
residència habitual en 
aquest domicili. 

124 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 15/9/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al Padró 
Municipal d’Habitants al 
senyor SMB de l’habitatge 
situat al Passatge Dachs, 
11 2on 1a de la Garriga 
per no haver acreditat el 
requisit de la residència 
habitual en aquest 
domicili. 

125 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 15/9/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al Padró 
Municipal d’Habitants a la 
senyora TMD, de 
l’habitatge situat al carrer 
Rupit, 18 1er 2a de la 
Garriga per no haver 
acreditat el requisit de la 
residència habitual en 
aquest domicili. 

126 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 15/9/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al Padró 
Municipal d’Habitants a la 
senyora VBC de 
l’habitatge situat al carrer 



 

p.o. 28/09/2016 
 

36

Banys, 108 2on 1a de la 
Garriga per no haver 
acreditat el requisit de la 
residència habitual en 
aquest domicili. 

 Seguretat 
Ciutadana 

Seguretat 
Ciutadana 

  Resum d’infraccions de 
trànsit del  dia 21 de juliol   
al dia 15 de setembre  de 
2016.  

 
Acords Junta Govern Local 
 
J.G.L. de  25/07/16 No hi ha assumptes per donar compte al Ple . 

J.G.L. de  12/9/16 23. Donació compte. Sentència 710 de 7/07/2016 dictada en el recurs 
contenciós administratiu 169/2016 interposat per RED ELÉCTRICA 
DE ESPAÑA, S.A.U.   

 

INTERVENCIONS 

 

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

Tenim dubtes del número 11, volem saber si se’ns pot aclarir com ha anat. Sobre el 

número 12, perquè es vol dipositar aquest milió d’euros?. El 18, volem saber quin és el 

motiu per denegar aquesta activitat. El 55 que no entenem si és que s’ha perdut la 

documentació o  què ha passat i el 60  que quan el llegíem pensàvem que tenia a veure 

amb un transeünt, però després veiem que és per allotjament d’urgència  i volem saber 

quin tipus d’allotjament d’urgència és. Perquè si és urgència  per violència masclista 

entenem que en metro no s’hi hauria d’anar. 

 

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

Nosaltres volem explicacions sobre el 12, que ja l’ha  dit la Sra. Dachs, el 16  per saber 

si és que estaven actuant sense llicència d’activitats. El 35 per saber si està regularitzat i 

de quina manera ho han fet, si traient tot el que havien muntat o demanant el 

corresponent permís i el 116 per saber quan està previst que comencin les obres  

d’arranjament del talús. 

 

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

El 16 que ja s’ha dit. El 18 perquè l’altra dia parlàvem de l’actualització d’una activitat 

per festa major i ara veiem que tot just el que nosaltres demanàvem ara  no s’autoritza 



 

p.o. 28/09/2016 
 

37

perquè no compleix amb projecte C-17. Si una activitat no compleix el projecte C-17 i 

s’autoritza , no entenc perquè aquesta altra activitat ara no s’autoritza.  

Sobre el 23 perquè ens van dir que ens convocarien  a reunions per veure què fem amb 

el tema del conveni i com treballem amb la FUMH . Volem saber si es fan projectes, si 

se’ns convocarà? Què es farà amb el tema?. Sempre ens diuen que ens convocaran però 

mai ens convoquen. 

Sobre el tema del punt 29 també ens van dir que ens convocarien a una reunió pel tema 

de les denúncies de persones que es fan mal a la via pública i tampoc se’ns ha convocat. 

És per veure si se’ns convoca. 

Sobre el 35 que ja l’ha dit també el Sr. Guillén. El 52 perquè expliquin com ha anat 

això. El 70, sobre el que també m’agradaria que em feu una explicació de com està el 

tema . 

Finalment sobre el 84, 85, 86 i 87, els tres primers són per la instal· lació de foodtrack 

per la festa major i diu que l’ajuntament resta assabentat i el 87 és un firaire que també 

posa el mateix. Són decrets del setembre i no entenc com es van poder  posar  allà sense 

autorització, perquè si l’ajuntament al setembre resta assabentat entenc que no hi ha 

hagut autorització prèvia . M’agradaria que ens expliquéssiu aquests punts.   

 

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

Diré els meus, tot i que em sembla que alguns estan repetits. Sobre el 7 volia saber si 

amb aquest punt ja es liquidava tot el deute que hi havia. 

El 12, 16, 35 i 70 que crec ja l’han dit.  

 

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

Nosaltres també direm un que ja s’ha dit, que és el 116, volem saber quan es comença a 

fer , quantes empreses es van convidar i quina publicitat es va fer d’aquest projecte.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Anirem per ordre. Sobre el número 7 dir que és el deute que anem pagant a l’empresa 

Terrés Urbanitzacions SL motivada per la resolució del jurat d’expropiació amb motiu 

de les obres d’urbanització del carrer Bages. Es va signar un conveni per al pagament 

del cost de l’expropiació i aquest anualment s’anava materialitzant amb la compensació 

que dita empresa i la resta d’empreses del grup tenien amb l’ajuntament per causa de 

l’IBI, taxa de residus i llicències d’obres i clavegueram. 
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Aquest conveni es va signar l’any 2012 i des de llavors pràcticament s’han extingit els 

deutes per causa de l’expropiació esmentada, i a hores d’ara es pot dir que els deutes 

estan gairebé cancel·lat, i aquest decret correspon  a la compensació de deutes de l ‘any 

2016. Aquest acord es fa anualment per tal de regularitzar el conveni degudament i la 

intervenció municipal fa les propostes escaients per tal de complir amb la normativa 

vigent. 

Respecte del decret número 11, també se’n havia parlat ja darrerament en altres 

ocasions. Tot això ve motivat per una auditoria que es va portar a terme a la 

comptabilitat del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, quant es va 

detectar una errada per part de l’agència tributària en la forma de comptabilització de 

l’IVA en els seus comptes. 

Hi van haver diverses reunions, no de caire polític, sinó de caire comptable, entre els 

interventors dels diferents ajuntaments que som socis del consorci amb els mateixos 

auditors per arribar a trobar quina era la solució i els ajuts comptables que ens permetien 

regularitzar, sobretot, de cara a Hisenda i per a tots els municipis aquesta situació. 

Aquest és l’ajust comptable i per això aquests 123.000 € que entre cometes hem de 

retornar al Consorci, però prèviament els ens els havien ingressat.  

El número 12. De tresoreria, de liquiditat en el banc l’ajuntament disposa de tresoreria i 

el que s’acostuma fer són imposicions a terminis per treure rendiment d’aquests diners 

mentre els tens al banc. De moment les entitats bancàries encara no ens cobren per tenir 

els nostres diners com pretenen fer, però és cert que han rebaixat molt els interessos que 

et paguen. Per això vàrem demanar diferents ofertes a les entitats bancàries del 

municipi. Començant pel banc de Sabadell que era on teníem aquests diners. El banc de 

Sabadell oferia un 0,10 % i el banc Popular un 0,35%. Es va considerar que havíem 

d’anar a l’entitat bancaria que més diners oferia per aquesta imposició a termini, això no 

vol dir que en qualsevol moment, si fos necessari, aquests diners no es puguin rescatar. 

Estan a termini per un any però sempre pots disposar d’ells si ho necessites. Aquestes 

són les condicions que s’han pactat amb el banc Popular.  A l’expedient tenen totes les 

condicions d’aquesta imposició a termini. S’ha fet amb aquesta entitat perquè era  la que 

més rendibilitat donava. 

Sobre el número 16. Hi ha una activitat destinada a aparthotel aquí, a la Garriga, que 

estava desenvolupant l’activitat sense tenir-la autoritzada, ens havia enviat 

documentació incomplerta que no ens permetia donar aquesta llicència. S’incoa aquest 

expedient per imposar multes coercitives i se’ls demana la regularització i que acabin de 
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portar tota la documentació per tal de tramitar la llicència corresponent.  

El número 18 és l’autorització d’un corre-bars que se’ns va sol· licitar per dur-lo a terme 

el dia 29 de juliol. Des de l’àrea responsable, que és l’àrea de joventut , des del C-17, 

se’ns va “recomanar” que es denegués aquesta activitat en tant que era un foment del 

consum d’alcohol, per anar de bar en bar consumint alcohol. Òbviament es va 

desestimar aquesta activitat. Quina és la diferencia amb el carro de festa major que ens 

comentava el Sr. Valiente? . La diferencia és que així com a un corre-bars l’activitat 

principal i explícita és el consum d’alcohol  de bar en bar. En el cas del carro de la festa 

major l’activitat no es basa en el consum d’alcohol tot i que a l’activitat es produeixi 

consum d’alcohol, però quan et presenten l’activitat el que t’estan dient és que volen fer 

com unes “matines” al poble i anar pels carrers fent música, soroll, xaranga, etc., per 

despertar als veïns com fan en molts municipis per festa major. Aquesta és la finalitat, 

tot i que com vostè sap no en fem difusió mitjançant el programa de la festa major per 

no fer una crida a l’activitat del carro de la darrera nit de festa major . Però diguem que 

quan et presenten l’activitat, que a més està pactada amb diferents àrees del municipi, la 

seva finalitat explícita no és , com la dels corre-bars, el consum d’alcohol i per això 

aquesta activitat es va autoritzar i l’altra no.  

 

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

Una apreciació. Llavors en el tema, que vàrem parlar l’altre dia, del projecte C-17 hi ha 

informe positiu de l’activitat?. 

 

Segueix la  Sra. alcaldessa: 

Ara mateix  no li puc dir, però segurament hi ha informe positiu de totes les àrees que 

van formar part de la confecció del  programa de festa major i de l’autorització  de les 

activitats. Però en tot cas   ens assegurarem i ja l’informarem. 

El número 23  és sobre l’aportació anual que es fa a la FUMH  en tant que l’ajuntament 

és patró  i té aquest compromís i aquesta aportació fixa cada anualitat. A partir d’aquí  

s’està  treballant des de les àrees corresponents  per veure de quina manera, a partir 

d’aquests 24.000 euros, podem no trepitjar-nos els uns als altres sinó treballar de 

manera col·laboradora  per tal de no repetir programes, no anar a buscar subvencions, 

etc. És a dir compartir aquest  target :  la formació d’emprenedors, el foment del 

comerç, tasques formatives . En aquest sentit no n’hem parlat però en tot cas en 

qualsevol àmbit dels que ens reunim podem parlar  i convidar els regidors que 
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participen d’aquest intent (perquè estem començant)  de trobar “el camí del mig” entre 

l’ajuntament i la FUMH per tal de ser el màxim de col·laboradors i  donar els màxims i 

millors resultats  a les activitats que es duen a terme. Podem parlar-ne en qualsevol 

moment.  

El número 29 no era tant el què sinó el fet que no  s’havia convocat la reunió per parlar-

ne. Vostè, Sr. Valiente, no hi era a la reunió de la junta de portaveus el dijous a la tarda i 

allà vàrem comentar que el secretari estava acabant de fer   tot l’expedient per tal de 

poder convocar aquesta reunió  de manera immediata. Estem, per tant, a punt de tenir la 

documentació  per poder fer aquesta reunió. Això ho vam comentar  el dijous a la tarda.  

 

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

M’agradaria que a les reunions a les que no puc assistir per temes de treball, 

bàsicament, si es prenen acords com aquest, se’m fessin arribar d’alguna manera, se 

m’informi almenys. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

En tot cas  el convocaríem igual que a la resta en temps i forma, òbviament i intentarem 

fer-ho a una hora que també pugui venir. Si és a partir de les 8 del vespre que pot venir 

ho farem a partir de les 8 del vespre perquè a vostè  li sigui més fàcil poder assistir.  

Sobre el número 35, no se’ls ha demanat que retirin res. Tan sols se’ls ha dit que han de 

regularitzar aquesta instal· lació que han fet, perquè quan la van fer no van demanar la 

corresponent llicència per instal· lar aquests elements lleugers  i aquests tendals de 

tancament de la terrassa, per tant  l’únic que se’ls ha dit és que han de regularitzar  

aquesta instal· lació i que per fer-ho han de sol· licitar la corresponent llicència com tot 

veí de la Garriga  ha de fet.  

 

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

A part de la llicència, que suposo  han de demanar, el que m’agradaria saber és per què 

s’ ha ocupat un espai comunitari si  la comunitat no està d’acord amb aquesta  ocupació. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Aquell és un espai privat, és com la part de sota de les galeries de Can Dachs. Per tant 

hauria de ser un acord entre veïns. El propietari majoritari d’aquella zona, que em 

sembla és ell mateix, ha decidit fer-ho. Diguem que ho han acordat entre els veïns. Si hi 
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ha veïns que no estan d’acord  l’ajuntament no intervé. És un tema civil que han de 

resoldre entre veïns  i un cop resolt l’ajuntament  podrà actuar, però en aquest sentit 

nosaltres només actuem davant de la llicència  perquè la resta no ens pertoca al ser un 

tema privat i civil. Els veïns, si es que no estan d’acord, si consideren que s’ha envaït un 

espai no autoritzat,  han  de  fer una denúncia per la via civil. L’ajuntament en aquest 

cas  no hi té competència al tractar-se d’un espai privat. 

 

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

En aquest cas, per simple curiositat, jo puc agafar un terreny privat, demanar llicència a 

l’ajuntament i fer allà una obra?.  

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

L’obra que ell ha fet, si, la pot fer allà, clar, sempre i quan s’atingui al planejament  i no 

faci una cosa que el planejament no contempla.  

 

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

La Llei d’urbanisme  permet atorgar llicències salvant el dret a la propietat . Aquest no 

és un tema municipal, sinó que és de llei. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa:  

 Però això no és d’ara és de fa anys. No és una cosa nova. 

El número 52 és el mateix, tornem a estar davant d’un veí que ens fa una reclamació i 

que l’ajuntament admet a  tràmit, com no pot ser d’una altra manera. A partir d’aquí es 

resoldrà.  En aquest cas es tractava d’un  comerç que demanava danys i perjudicis  patits 

a la seva botiga  a causa del correfoc de festa major.  Si, és de l’any passat. És així 

senyor secretari?. 

 

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

Potser hi ha un error i el de l’any passat ja es va resoldre. Aquest any ho ha tornat a 

reclamar.  

 

Sra. alcaldessa: 

 El mateix? 
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Segueix el Sr. secretari: 

És la mateixa reclamant. L’any passat es va fer directament arranjant la brigada, no es 

va obrir expedient. En aquest cas, aquest any sembla que serà el mateix, de mutu acord 

ja s’arregla.  

De tota manera el primer responsable és l’assegurança del correfoc que és qui ha de 

respondre dels costos que això té per la brigada.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

De tota manera, no només el despatx d’ofici, sinó també el decret, que ara estic mirant, 

també parla de l’any passat, del  2015, per tant ho hauríem d’aclarir. 

El 55 fa referencia a un pagament a justificar, perquè efectivament s’havien perdut els 

documents d’un dúmper  i com els necessitàvem per poder fer l’assegurança i  l’ITV i 

s’han hagut de demanar els duplicats. 

El número 60 són els 15 euros  per fer front al cost d’un bitllet fins a Barcelona. Era per 

una persona sense sostre que estava en una nau industrial aquí a la Garriga . El 

propietari de la nau ens va venir a comunicar que no podia continuar aquesta situació i 

per això es va pagar el trasllat d’aquesta persona a Barcelona.  

El 70 és un habitatge  propietat de la Fundació Maurí  en el que cal fer una ordre 

d’execució  perquè la finca no està en condicions de ser habitada d’acord amb la visita 

tècnica que es va fer.  

Sobre el 84, 85, 86 i 87  que eren uns decrets per donar-nos per assabentats de 

l’ocupació de la via pública  per instal·lar furgonetes, en els tres primers casos, tipus 

food truck en els dies de festa major  i el 87  que era una atracció. Entenc que no devia 

entrar a termini, i per decret es pot fer aquest restar assabentats. Però això no vol dir que 

no s’hagi cobrat l’ocupació de la via pública . S’ha fet amb la corresponent liquidació, 

pels imports corresponents. És a dir han pagat el mateix que tots. Potser van demanar a 

última hora per instal· lar-s’hi i vistes les dates no devia donar temps a fer  tots els 

tràmits corresponents, es va autoritzar i després  es va regularitzar via decret com es 

regularitzen moltes vegades aquest tipus d’activitats i altres.  

El 116, el darrer que ens havien demanat, és l’aprovació inicial del projecte de 

consolidació del talús  del marge dret d’un tram del riu Congost a l’alçada dels Pinetons  

i que ha redactat aquesta empresa que vàrem contractar per tal de fer-ho. Amb un 

pressupost d’execució del contracte de 109.783,99 euros . Ara el que s’ha fet és aprovar 

aquest projecte. Posteriorment  s’hauran de redactar els plecs, s’haurà de posar a 
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licitació i serà el moment en què es convidarà a les empreses  i es faran tots els tràmits 

que es fan en una contractació.  Aquí simplement  s’aprova inicialment el projecte  de 

restauració del talús, davant de  l’escola Pinetons. Com vostès saben ho teníem 

pressupostat, havíem de fer aquest projecte, és del tot necessari actuar davant de l’escola 

Pinetons, en aquest tram del talús i ara anem seguint tots els passos  perquè de manera 

immediata s’executin el més aviat possible amb la voluntat que sigui dins aquest any 

que comencin les obres. Probablement  no s’acabaran però si es començaran aquest 

2016. 

 

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

 És a dir que el concurs encara s’ha de fer ?. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Si, si, encara s’han de fer tots els tràmits.  

 

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

Si això estava pressupostat aquest any i porta temps com és que estem al mes de 

setembre i estem ara en la primera part.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

En primer lloc perquè com vostès saben aquest any hem hagut de fer diferents 

modificacions de l’annex d’inversions perquè les estructures estaven diferents del que 

després la realitat ens va permetre. Això en ha retardat el poder disposar de pressupost. 

Aquest any hem tingut el tema de les inversions, encallat uns quants mesos. Ara s’estan 

treballant diferents projectes, tots a l’hora no els podem fer. Aquest es va encarregar 

abans de l’estiu . També són projectes que no es fan d’un dia per l’altre , més el que ha 

trigat l’empresa a fer-lo i a partir d’ara hi haurà els terminis que pertoquin. Diguem que 

ha anat una mica tard, és cert, perquè pressupostàriament aquest any hem tingut el que 

hem tingut i ens ha fet anar una mica tard. Ho hem patit tots això, li puc ben assegurar.  

 

El Ple de l’Ajuntament resta assabentat 

 

 

3. Designació dels representants en la comissió del Nomenclàtor. 
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ÀREA FUNCIONAL: Secretaria 

 

ANTECEDENTS  

 

Vista que per acord plenari de data 18 de març de 2009 es va constituir la comissió del 

nomenclàtor així com es va procedir a l’aprovació del seu reglament. 

 

Vist que la comissió política de participació ciutadana va elaborar el reglament de creació i 

funcionament de la comissió del Nomenclàtor de la Garriga.  

 

Vist que aquesta comissió d’estudi tindrà com a objectiu principal proposar nom pels nous vials 

i espais públics així com fer propostes de canvi de nom de vials ja existents. 

 

Vist que aquesta comissió del nomenclàtor està formada de conformitat amb l’article 4r del seu 

reglament, per un representant designat per cadascun dels grups polítics municipals amb 

presència al consistori. 

 

Vist que amb motiu de les passades eleccions municipals del dia 24 de maig de 2015 s’han 

produït canvis en la composició del consistori així com en els grups municipals amb presència a 

l’ajuntament. 

 

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

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

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

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

modificació del reglament i o la seva composició és competència del ple. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

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

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

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

d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 
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— Els articles 4, 22.2.d), 46, 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 

del règim local. 

— Article 17 i següents del RD 2/2004, que aprova el text refós de la llei reguladora de les 

hisendes locals. 

 

Es proposa al ple l’adopció del següent  

 

ACORD: 

 

Primer.-  Designar membres, de la Comissió del Nomenclàtor de la Garriga, en representació 

de cada grup municipal, les persones següents: 

 
Grup municipal Representant 
CIU Sr. Alfred Vilar i  Serra     
Acord ERC-AM Sr. Albert Benzekry i Fortuny 
C.U.P-PA Sr. Marc Troyano i Roca 
C’s Sra. Joana Valencia i Miranda 
PSC-CP Sr. Josep Miró i Borrell 
SI-Solidaritat Sr. Jordi Musquera i Castro 
ICV-EUiA-E Sr. Israel Molinero i Blanco 
 

Segon.- Donar compte del present acord als diferents grups municipals presents en aquest 

consistori així com les persones individuals designades. 

 

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

per a la constància i efectivitat del present acord, atès que en qualitat d’alcaldessa presidenta 

presideix totes les comissions. 

 

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

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Aqueta és una comissió que té com a objectiu principal proposar noms pels nous vials i 

espais públics del municipi, així com fer propostes de canvis de noms de vial o altres 

espais públics ja existents.  

La comissió esta formada per un membre de cada una de les formacions polítiques 

presents en el consistori. A partir d’aquí li pertoca a cada formació política designar el 
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seu membre, per constituir formalment aquesta comissió.  

En breu convocarem a tots els membres en primer lloc per donar-los la benvinguda i 

agrair-los el fet de voler formar part d’aquesta comissió i quan ens trobem amb la 

necessitat de començar a treballar el nom d’un carrer o altres espais públics, convocar-

los per treballar.  

En aquest sentit i començant per la nostra formació política nomenem la mateixa 

persona que ja teníem al mandat passat que és el Sr. Alfred Vilar.  

 

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

 En el nostre cas la persona que designem és el Sr. Albert Benzekry i Fortuny.  

 

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

 En representació de la CUP hi assistirà el Sr. Marc Troyano i Roca.  

 

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

 Per part de Ciutadans  la Sra. Joana València Miranda. 

 

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

Per part del PSC volia fer una apreciació, perquè tot i que era la persona que nosaltres 

volíem que continues representant-nos, encara no havíem parlat amb ell, però el 

divendres quan es va donar la convocatòria ens vam trobar que el nom ja estava posat, 

sense nosaltres ni tant sols comunicar-ho. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 A on estava posat? 

 

Segueix el Sr. Valiente: 

 A l’acord.  

 

Sra. alcaldessa: 

 Jo el tinc en blanc. 

 

Sr. Valiente: 

Doncs jo el tinc amb els noms. Per això hem dit que ja no farem la feina i ho direm 
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directament, serà el Sr. Josep Miró i Borrell.  

 

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

 Per la nostra part també serà el mateix que ja ho era, el Sr. Jordi Musquera i Castro. 

 

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

 Per part d’ICV  el Sr. Israel Molinero i Blanco. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Senyor secretari, ara em comentava la Sra. Marrodán que fins i tot està equivocat el 

nom del membre designat per ICV a la llista que tots tenen  i ningú va dir que s’havia de 

confeccionar la llista de noms. 

En tot cas disculpin. Com ja els dic en paper estava en blanc. 

Aprofito per donar les gràcies  a totes les persones que voluntàriament formaran part 

d’aquesta comissió del nomenclàtor.  

 

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

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

la corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

4. Aprovació de la modificació de les Bases per a la convocatòria de projectes de 

cooperació al desenvolupament i solidaritat. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Acció social  

 

ANTECEDENTS  

 

Vist que el Ple de 22/04/2009 va aprovar les Bases per a la convocatòria de projectes de 

cooperació al desenvolupament i solidaritat, modificades per acord del Ple de 26 de setembre de 

2012 i per acord del Ple de 27/01/2016. 

 

Vist que en el marc del Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la 

Garriga s’ha considerat la necessitat d’introduir modificacions a les esmentades Bases, d’acord 
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amb les necessitats detectades i la praxi diària. 

 

Vista l’Acta del Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la 

Garriga, de 15/09/2016, on s’acorden les modificacions a les Bases. 

 

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

 

Atès allò que disposen els articles 70 i 70 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases de Règim Local i els articles 240 i següents del Decret Legislatiu que aprova el text refós 

de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, en relació amb l’elaboració de normes locals 

destinades a fer efectiva la participació dels veïns en els assumptes de la vida pública municipal. 

 

FONAMENTS JURÍDICS: 

 

� Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

� Real Decret 888/2006 que aprova el Reglament corresponent. 

� Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de la Garriga, aprovada 

definitivament en data 11/04/2009 modificada per acord plenari de data 29 de juny de 2016. 

� Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95.  

 

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

 

ACORDS      

 

Primer. Aprovar les Bases per a la convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació al 

desenvolupament i solidaritat. 

 

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

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

corresponents amb inclusió del contingut íntegre de la norma reglamentària aprovada al Butlletí 

Oficial de la Província, i una referència d’aquest en el Diari Oficial de la Generalitat. El termini 

d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’anunci al BOP. 

 

Tercer. Disposar que si durant el període d’exposició pública no s’hi formula cap al·legació o 
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reclamació, la modificació de les bases quedarà aprovada de forma definitiva sense necessitat de 

cap tràmit ulterior. 

 

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

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. Juliet Grau, regidora de Cooperació: 

Bona tarda a tots i a totes . Aquest punt que presentem és l’aprovació de la modificació 

que es va proposar al Consell de cooperació fa una setmana. Simplement ens adaptem a 

les necessitats que anem trobant dia a dia, amb els canvis de cooperació que hi ha.  

El que fem és  incorporar un punt de valoració sobre la sensibilització i participació en 

activitats de sensibilització que les nostres entitats de cooperació facin dins del nostre 

municipi per tal que siguin més actives i valorades a l’hora de puntuar els projectes.  

 

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

 No tenim res a dir. Estem d’acord.  

 

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

 Votarem a favor. 

 

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

 És una decisió del Consell municipal de cooperació i per tant estem d’acord. 

 

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

 Votarem a favor.  

 

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

 Estem d’acord. 

 

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

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

de la corporació, aprova la proposta d’acord. 
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5.  Aprovació de la modificació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions 

en règim de concurrència competitiva per a centres educatius (escoles i instituts) per a la 

realització d’activitats o actuacions dins del programa dels Jocs escolars de l’Ajuntament 

de la Garriga. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports  

 

ANTECEDENTS 

 

Vist que el Ple del 22 de juliol de 2009 va aprovar les Bases específiques per a la concessió de 

subvencions a centre educatius (escoles i instituts) per a la realització d’activitats dins el 

programa de jocs escolars de l’Ajuntament  

 

Vist que aquestes bases van ser modificades pel Ple del 30 de març de 2011 i pel Ple del 25 de 

juny de 2014. 

 

Vist que des d’aleshores s’ha detectat que cal modificar el criteri objectiu referent a la puntuació 

dels coordinadors per assolir una distribució de la subvenció més equitativa i justa entre els 

centres. 

 

Vista la necessitat de modificar les bases reguladores per tal d’adequar-les a la llei 38/2003, de 

17 de novembre, General de Subvencions així com al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 

qual s’aprova el Reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 

Vist l’informe de l’Àrea d’ Esports, de data 16 de setembre de 2016. 

 

Atès allò que disposen els articles 70 i 70 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local i els articles 240 i següents del Decret Legislatiu que aprova el text refós 

de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, en relació amb l’elaboració de normes locals 

destinades a fer efectiva la participació dels veïns en els assumptes de la vida pública municipal. 

 

FONAMENTS JURÍDICS. 

 

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,  
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• Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament corresponent. 

• Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de la Garriga, aprovada 

definitivament en data 11/04/2009 i modificada per acord de ple de 29 juny de 2016. 

• Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny. 

 

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

 

CORD 

 

Primer.- Aprovar la modificació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en 

règim de concurrència competitiva per a centres educatius (escoles i instituts) per a la realització 

d’activitats o actuacions dins del programa dels Jocs escolars de l’Ajuntament de la Garriga en 

tot el seu redactat en general, per adaptar-lo a la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, i el següent punt dels criteris objectius per assolir una distribució de la subvenció 

més equitativa i justa entre tots els centres escolars: 

 

Punt 9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció, apartat f) Coordinadors: 
 

Coordinadors: 
 
 Puntuació 
Coordinador dels 
dissabtes* 

200 punts 

Coordinador de la 
setmana* 

400 punts 

• Les escoles amb una línia només podran optar a un coordinador per dissabte 
i un per setmana i les escoles de doble línia complerta podran optar a 2 
coordinadors per dissabte i dos coordinadors per setmana sempre i quan 
tinguin un 25% de nens/es del centre inscrits a l’esport escolar. 

• *En cas que l’ajuntament  posi el monitor/coordinador no es podrà demanar 
subvenció per cap d’aquests dos conceptes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En lloc de 
 

Coordinadors: 
 
 Puntuació 
Coordinador dels dissabtes* 200 punts 
Coordinador de la setmana* 400 punts 

• Les escoles amb una línia només podran optar a un coordinador per dissabte i 
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un per setmana i les escoles de doble línia complerta podran optar a 2 
coordinadors. 

• *En cas que l’ajuntament  posi el monitor/coordinador no es podrà demanar 
subvenció per cap d’aquests dos conceptes. 

 

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

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

corresponents amb inclusió del contingut íntegre de la norma reglamentària aprovada al Butlletí 

Oficial de la Província, i una referència d’aquest en el Diari Oficial de la Generalitat. El termini 

d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’anunci al BOP. 

 

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

reclamació, la modificació de les bases quedarà aprovada de forma definitiva sense necessitat de 

cap tràmit ulterior. 

 

No obstant això el ple acordarà allò que estimi pertinent. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor d’Esports: 

El que fem amb aquesta modificació és adaptar les bases reguladores per a rebre 

subvencions a centres educatius a l’àmbit de l’esport escolar a la Llei General de 

Subvencions. És un fet que ja vàrem aprovar , si recorden al més de juliol. Ho vam fer 

amb les entitats esportives i ara ho fem amb centres educatius tant de primària com de 

secundària.  

Només hi ha canvis en el redactat,  però no hi ha canvis  ni en les terminis, ni en la 

forma, ni en la presentació de les sol·licituds..  

Si s’hi han fixat   hi ha un petit canvi als criteris objectius d’atorgament de la subvenció, 

s’incorpora a l’apartat F, a coordinadors,  un nou punt. Un punt que ha estat consensuat 

per tots els centres educatius, tan de primària , com de secundària, en el Consell de 

l’esport escolar. És el següent:” les escoles de doble línia complerta podran optar a 2 

coordinadors per setmana sempre i quan tinguin un 25% de nens i nenes del centre 

inscrits a l’esport escolar.”. Aquesta va ser una proposta que es va  fer al Consell de 

l’esport escolar. Es tracta d’incentivar que els nens puguin fer esport escolar a totes les 

escoles i d’aquesta manera si s’arriba a aquest 25% de nens que fan esport escolar es 

premia amb un coordinador més, tant  pels dissabtes com durant la setmana. Això 
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significa punts i per tant significa més subvenció. Gràcies. 

 

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

 Res a dir. Hi estem d’acord. 

 

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

 Res a dir votarem a favor  

 

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

Tot el que sigui incentivar l’esport escolar i en aquest cas sembla que la proposta ho fa, 

estem d’acord. Hi votarem a favor.  

 

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

Nosaltres votarem a favor, tot i que amb el matís ( però això hauria de ser un altre 

debat) de si les concertades haurien d’estar a dins o no. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Si, però aquest debat el podem mantenir. 

 

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

 Res a dir. Estem d’acord.  

 

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

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

de la corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

6.  Modificacions pressupostàries, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda  

 

ANTECEDENTS  

 

Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2016.28. 
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Vist l’informe de la intervenció donant conformitat a la proposta. 

 

Atès al que es preveuen els articles 169, 170, 171, 177 i 179 del text refós de la llei reguladora 

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

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Aprovar la proposta de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per import de 

67.935,54 euros de la forma següent: 

 

Crèdits extraordinaris 

 

Despeses que cal finançar: 

 

Crèdits extraordinaris:(um: euros) 

 
Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

- 2016.301.93101.22001 HIS.Espúblico.Plataforma hisenda.Subscripció 6.000,00 

- 2016.301.93100.22799 HIS.DIBA.Gestió digital de la despesa.Implantació 10.000,00 

- 2016.401.15210.22799 URB.Incasòl.Can Noguera.Red.proj.habitatges.Cost 47.380,00 

- 2016.305.43110.48007 COE.Entitats de comerç.Subvencions 2.000,00 

 2016.100.13600.62900 ALP.Parc de Bombers 100.000,00 

  Total crèdits extraordinaris 165.380,00 

 
Finançament que es proposa: 
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Romanent líquid de tresoreria, baixa per anul·lació i préstec a llarg termini: (um: euros) 
 
Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 
baixa 

- 2016.301.87000 Romanent per a despeses generals 63.380,00 

- 2016.305.43110.48006 COE.ASIC.Aprop SQ 2.000,00 

 2016.301.91318 HIS. Operació de crèdit a llarg termini 100.000,00 

  Total finançament 165.380,00 

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

Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

- 2016.402.16220.46700 VPU.CGRVOriental.Aportació extraordinària 3.055,54 

2016/2/203/3 2016.203.33300.62500 CUT.Mobiliari.Adquisició 1.500,00 

- 2016.207.23100.48000 Atenció a les persones 3.269,00 

  Total suplements de crèdit 7.824,54 

 
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 4.555,54 

- 2016.205.34000.48006 ESP.Subvencions entitat i activitats 3.269,00 

  Total finançament 7.824,54 

 
Baixes per anul·lació 
 
Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

2016.2.403.3 2016.403.16000.63300 ATS.VPU.Clavegueram 100.000,00 

  Total baixa per anul·lació 100.000,00 

 
Minoració previsió ingrés de la baixa per anul·lació anterior 
 
Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 
baixa 

2016.2.403.3 2016.301.91318 Operació de crèdit a llarg termini 100.000,00 

  Total minoració previsió d’ingrés 100.000,00 
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Segon. Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic durant quinze 

dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en el tauler 

d’anuncis i edictes de la Casa Consistorial. 

 

Tercer. L’expedient aprovat es considerarà aprovat definitivament si de cas no es presenten 

reclamacions, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 179 del text refós de la llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

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

 

INTERVENCIONS 

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

Bona tarda a tothom. Em aquest punt sisè posem a la seva consideració una sèrie de 

modificacions pressupostàries mitjançant, primer, una sèrie de crèdits extraordinaris. 

Son dues necessitats de l’àrea d’hisenda i secretaria per funcionalitat del propi 

ajuntament: la plataforma “Es-Público” i la  “Gestió digital”, dues plataformes on es pot 

trobar modelatge de documentació i informació tècnica, es poden fer consultes, models 

d’expedients i signatura digital, etc.  

També la liquidació de part d’un conveni amb l’INCASOL, que tenim  aprovat per 

aquest mateix ple en data de 19 de novembre de 2014, una subvenció de l’àrea de 

comerç  i finalment el finançament per la instal· lació del parc de bombers a la Garriga, 

noticia que recentment ha sortit als mitjans de comunicació . 

Aquestes partides es financen amb romanent de despeses generals, amb una partida de 

comerç i amb una operació de crèdit a llarg termini que en aquest cas estava 

pressupostada per portar a terme actuacions al clavegueram del municipi i que part no es 

faran al 2016 per poder fer el finançament del parc de bombers.  

Al mateix dictamen podran veure que hi ha una baixa per anul·lació d’aquest import i la 

seva minoració al pressupost corresponent. 

Hi ha, també, una sèrie de suplements de crèdit, una petita diferència en la liquidació de 

l’IVA que estava pendent amb el Consorci de Residus del Vallès Oriental, que és el 

punt número 11 del despatx d’ofici que hem vist abans. D’aquella primera liquidació hi 

havia una diferencia que ens han comunicat i s’ha d’esmenar. 

Una adquisició de mobiliari per part de l’àrea de cultura i uns ajuts de l’àrea d’atenció a 

les persones que es financen també amb una partida d’esports amb la que, en aquest cas, 



 

p.o. 28/09/2016 
 

57

s’estableix una relació. Aquestes es financen amb romanent per despeses generals i amb 

una partida de subvencions a entitats i activitats.  

Ho deixo a la seva consideració.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Moltes gràcies Sr. Calatrava. Només afegir un petit aclariment. El fet que la modificació 

de crèdit que ens ha de permetre aquesta inversió en aquest parc de bombers voluntaris 

(aprofito per saludar una  part que acaba d’entrar a la sala de plens) surtin d’una 

actuació que s’havia previst fer  de clavegueram al municipi . Voldria explicar perquè 

no es fa. És un tram de clavegueram que es troba a la carretera de Samalús, a tocar del 

pas a nivell amb barrera. El fet d’haver de suprimir els passos a nivell per part d’ADIF 

per quan es faci el desdoblament de la via en els trams interurbans fa que per tal de 

preparar això no podem actuar sobre el clavegueram perquè és una zona afectada per la 

supressió d’aquest pas a nivell. Així s’ha parlat amb ADIF i no es durà a terme aquesta 

obra perquè probablement s’haurà de fer d’una altra manera. Per tant no és que es deixi 

de fer sinó que es posposa. Això ja no serà en aquest exercici i aprofitem aquesta 

dotació pressupostària que teníem i fem aquesta modificació de crèdit per poder 

disposar d’aquests diners de manera immediata  i fer aquesta inversió en el parc de 

bombers.  

 

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

 Hi votarem a favor.  

 

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

 Igualment, votarem a favor.  

 

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

 Votarem a favor. 

 

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

 Votarem a favor i estem molt contents que vinguin els bombers aquí.  

 

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

 Nosaltres per ser conseqüents amb el que en el seu dia es va votar, ens abstenim.   
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El Ple de l’Ajuntament per  16 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 

PSC –CP, i 1 SI-Solidaritat) i 1 abstenció (ICV-EUiA-E) essent 17 els de dret i de fet de la 

corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

7. Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda  

 

ANTECEDENTS 

 

Pel Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 16 de setembre de 2016 es va iniciar l’expedient 

per a aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits.  

 

El regidor d’Hisenda ha formulat la proposta raonada corresponent en data 16 de setembre de 

2016.  

 

La Secretaria i la Intervenció municipal han emès els informes preceptius, en sentit favorable.  

 

FONAMENTS DE DRET 

 

Atès els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.   

 

Atès els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 de abril, que desenvolupa el 

capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 

locals. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 1.788,38 
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euros. El detall individualitzat dels crèdits reconeguts és el següent: 

 

Proveïdor Àrea Data factura Aplicació pressupostària 

Exercici vigent 

ADO 

Núm Oper. 

Import 

um (€)  

Gruas Saúl Torres, SL 102.SEG 30/06/2015 2016.102.13300.22799 
Retirada de vehicles 

220160015221 757,46 

Grus Saúl Torres, SL 102.SEG 28/02/2015 2016.102.13300.22799 
Retirada de vehicles 

220160015222 1.030,92 

 
Total 

   
 

  
1.788,38 

 

Segon. Realitzar els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació 

d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent. 

 

INTERVENCIONS 

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

Posem a la seva consideració la aprovació  l’expedient de reconeixement extrajudicial 

de crèdits . Aquest dictamen tracta de donar solució a dues factures de l’any 2015 que el 

proveïdor de la grua no va presentar a l’ajuntament, tot i que es tenia constància que les 

feines ja estaven fetes mitjançant dos albarans entregats en aquelles dates a responsables 

de l’ajuntament. Les factures s’han presentat ara i entenem que s’han de liquidar.  

Dir també que aquest import es liquidarà sense augmentar el pressupost ja previst, amb 

partides ja existents. Ho deixo a la seva consideració.  

 

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

 Hi votarem a favor.  

 

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

 Igualment , votarem a favor.  

 

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

 Votaré a favor.  

 

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

 Si, votarem a favor. 

 



 

p.o. 28/09/2016 
 

60

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

 Nosaltres ens abstenim. 

 

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

PSC –CP, i 1 SI-Solidaritat) i 1 abstenció (ICV-EUiA-E) essent 17 els de dret i de fet de la 

corporació, aprova la proposta d’acord 

 

 

8. Aprovació del Compte General. Exercici 2015 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda  

 

ANTECEDENTS 

 

Primer. En data 30 de juny de 2016 l’Alcaldia-Presidència va resoldre iniciar la tramitació 

administrativa del compte general i sol· licitar a la Intervenció la confecció del compte general i 

l’emissió de l’informe d’intervenció preceptiu. 

 

Segon. En data 14 de juliol de 2016 la Intervenció municipal va emetre informe favorable 

relatiu al compte general de la corporació i del seu organisme autònom de Mitjans de 

Comunicació corresponent a l’exercici de 2015, les principals conclusions del qual són les 

següents: 

 

• L’entitat local presenta un situació d’equilibri patrimonial, en què els actius no corrents 

estan totalment finançats pels capitals permanents. Així mateix presenta un estalvi de 

3.376.138,09 euros ((Patrimoni net + passiu no corrent) – Actiu no corrent) (Fons de 

maniobra). 

 

• L’entitat local presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent de tresoreria 

per a despeses generals de 3.670.852,77 euros. La gestió de la tresoreria presenta un 

superàvit anual d’1.016.659,44 euros.  

 

• La gestió pressupostària de l’entitat local mostra un resultat pressupostari ajustat de 

2.322.524,15 euros, un grau d’execució del pressupost de despeses del 79.64% i 
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d’ingressos del 85,88 %. 

 

• En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu de 

l’ens local,  aquest presenta una capacitat de finançament d’1.174.847,68 euros, un 

compliment de la regla de la despesa de 41.897,51 euros, una ràtio de deute viu del 

17.46% i un PMP del darrer trimestre de 2015 de 3,04 dies. 

 

• En relació al compte general la Intervenció posa de manifest que s’han seguit les bases 

d’execució del pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 212 del reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei 

reguladora de les hisendes locals; regles 44 i següents del SICAL/normal de 

comptabilitat. 

 

Tercer. En data 15 de juliol de 2016 l’Alcaldia-Presidència va convocar la Comissió Especial de 

Comptes. 

 

Quart. En data 26 de juliol de 2016 va tenir lloc la Comissió Especial de Comptes i es va 

dictaminar favorablement sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació del compte general. 

 

Cinquè. En data 1 de setembre de 2016 la Secretaria municipal va certificar que el Compte 

General es va exposar al públic durant el termini  de quinze dies i vuit dies més al BOP de 

Barcelona i al tauler d’anuncis i edictes i que durant el termini d’exposició pública no s’han 

presentat objeccions o reclamacions. 

 

Sisè. En data 5 de setembre de 2016 l’Alcaldia-Presidència va proposar al Ple l’aprovació del 

compte general.  

 

Finalitzat l’exercici pressupostari del 2015, cal elaborar el compte general de l’entitat local, dels 

organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local. 

 

El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, 

patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària 

i annexos. 
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Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig de 

l’actual exercici. 

 

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2015 s’han sotmès a l’informe de la 

Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 26 de juliol de 

2016.  

 

Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 2 

d’agost de 2016, edicte CVE-Núm. de registre: 022016013503, i al tauler d’anuncis i edictes de 

la Corporació, durant quinze dies i que durant els quals i vuit dies més no s’hi ha formulat 

reclamacions, al· legacions ni observacions. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

D’acord amb els articles 208 a 212 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, la instrucció de comptabilitat 

per a l’administració local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el 

contingut, l’Alcaldia-Presidència  

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2015, integrats 

pels següents documents comptables: Balanç de situació, Compte de resultat econòmic 

patrimonial; Liquidació del pressupost, Estat de canvis del patrimoni net, Estat de fluxos 

d’efectiu i la memòria 

 

Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 

• Les actes d’arqueigs de les existències en caixa a fi d’exercici de l’Ajuntament i de 

l’Organisme Autònom dels Mitjans de Comunicació;  

• Les notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus 

saldos, a favor de l’Ajuntament  i de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació, 

a fi d’exercici, agrupats per nom o raó social de l’entitat financera, adjuntant el 
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corresponent estat de conciliació, autoritzat per la Intervenció, com a òrgan que té 

atribuïda la funció de comptabilitat. 

• Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació. 

 

Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici 

econòmic 2015, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles 

mencionats en la part expositiva. 

 

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

 

INTERVENCIONS  

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

Posem a la seva consideració l’aprovació del compte general, la liquidació del 

pressupost més el tancament de la comptabilitat de l’exercici 2015, dades que ja es van 

detallar a la comissió especial de comptes que es va fer al mes de juliol, en concret el 

dia 26 . 

Conforme a aquest punt, dir que l’entitat local presenta un punt d’equilibri patrimonial i 

una situació d’equilibri financer amb un romanent de tresoreria per a despeses generals 

de gairebé 3,7 milions d’euros  i la gestió de tresoreria presenta un superàvit anual 

d’aproximadament per sobre del milió d’euros .  

La gestió pressupostària de l’entitat local mostra un resultat pressupostari ajustat de  2,3 

milions d’euros i una capacitat de finançament d’1.174.000 € .Un compliment de la 

regla de despesa de 41.847 € i  una ràtio de deute viu del 17.46% i un Període Mig de 

Pagament (PMP) del darrer trimestre de 2015 de 3,04 dies. 

Es tracta d’aprovar definitivament els comptes generals de l’exercici 2015, aprovar les 

actes d’arqueig de caixa de finalització de l’exercici, la certificació de saldos de 

l’ajuntament i l’OAMC amb les entitats financeres de final d’any, també els seus estats 

integrats i consolidats determinats pel ple de la corporació. Ho deixo a la seva  

consideració.  

 

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

Reprenent la postura que ja vam tenir a la reunió de la Comissió especial de comptes, no 

els aprovarem. No és una qüestió de censura de com s’ha portat l’exercici sinó que és 

més una qüestió de forma. Anem acumulant pràctiques recurrents de fer arribar amb 
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marge escàs la informació a l’oposició i creiem que està prou avançada la legislatura 

com per no tolerar qüestions d’aquesta mena. Se’ns va justificar aquell dia. És cert. 

Se’ns va fer al mateix temps un esforç d’aclariment que agraïm, per part del Sr. 

Calatrava i sobretot per part del Sr. Espaulella, però entenem que no es pot admetre més 

que hi hagi aquest dèficit comunicatiu en qüestions tan sensibles.  

 

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

Nosaltres, també en la línia del que deia el Sr. Prims, no votarem en contra però si ens 

abstindrem  pel mateix, perquè tot arriba massa just i els que som “monoregidors” i hem 

d’estar apagant focs d’aquí i de tot arreu, a vegades ens costa poder arribar. Que sigui 

un toc d’atenció a que l’any vinent això no es pot tornar a repetir. Gràcies. 

 

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

Nosaltres hi votarem a favor. Però ho farem, ja us ho vaig dir i us ho torno a repetir, 

amb la condició que és l’última vegada que donem confiança com hem fet fins ara als 

pressupostos de l’ajuntament de la Garriga. Els vostres pressupostos. Perquè havíem 

arribar a uns acords per recolzar els pressupostos del 2016 i nosaltres entenem que no 

s’estan complint. Un dels incompliments més flagrants és que vam quedar que ens 

convocaríeu. Us vam fer una “carta als reis”  i vàreu acceptar alguna de les coses que us 

vam demanar com a PSC, és veritat i vam quedar que ens mantindríeu informats 

trimestralment  de com anaven totes aquestes actuacions i de moment estem acabant el 

tercer trimestre i encara no ens heu convidat a parlar. Hi ha algunes actuacions que no 

s’estan duent a terme i no tenim cap explicació de l’equip de govern.  

Per tant aquesta vegada us donarem recolzament però ja us diem que se’ns ha acabat la 

paciència, no us creiem més, ho sentim molt, però no us creiem més i o canvien les 

formes i es fan factibles moltes coses (el tarannà d’aquest equip de govern és de moltes 

promeses, però les paraules se les emporta el vent), o nosaltres no us donarem més 

recolzament. O veiem un canvi substancial o no seurem més amb aquest equip de 

govern  a tancar pressupostos. 

 

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

 Nosaltres ens abstindrem seguint la línia dels nostres companys.  

 

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



 

p.o. 28/09/2016 
 

65

 Nosaltres ens abstenim.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Cal recordar que aquest compte es va  presentar a la Comissió especial de compte abans 

de l‘estiu i que avui ratifiquem unes dades que es van donar  al mes de juliol És cert que 

en aquell moment vam anar una mica tard , però també és cert que en el que presentem 

avui res ha canviat del que es va parlar al mes de juliol .És a dir que durant tot l’estiu 

s’ha pogut tenir la documentació per poder-la estudiar, perquè estava tota 

confeccionada. Entenem que les reflexions anaven més de cara al juliol que no pas de 

cara a aquest setembre . En prenem nota.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  12 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM,  i 1 PSC –CP), 3 

abstenció (1 C’s, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E) i 2 vots en contra ( C.U.P-PA), essent 17 els 

de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord 

 

 

9. Donar compte de la resolució d’Alcaldia-Presidència d’aprovació de les línies 

fonamentals del pressupost corresponent a l’exercici econòmic del 2017 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda  

 

Es dóna compte de la resolució d’alcaldia de data 1 de setembre de 2016, del tenor literal 

següent: 

 

“Antecedents 

 

Primer. El Ple de l’ajuntament en sessió ordinària del dia  30 de març de 2016 va prendre 

l’acord de ratificació de la resolució d’Alcaldia-Presidència de data 14 de març de 2015, 

relativa a l’aprovació del pla pressupostari a mig termini per al període 2016-2018. 

 

Segon. En base al pla pressupostari a mig termini aprovat, l’Alcaldia-Presidència va sol·licitar 

informe a la Intervenció Municipal de la informació necessària per a determinar les línies 

fonamentals del pressupost de l’exercici 2017. 
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Tercer. En data 12 d’agost de 2016, la Intervenció municipal va emetre informe sobre les línies 

fonamentals del pressupost proposades per l’Alcaldia-Presidència. 

 

Fonaments jurídics 

 

Primer. L’article 27.2 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals 

trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies 

fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar compliment als 

requeriments de la normativa europea. 

 

Segon. L’article 13.3 de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 

d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que les corporacions locals 

tenen l’obligació de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, abans del 15 

de setembre de cada any, les línies fonamentals dels pressupostos per a l’exercici següents, que 

han de contenir almenys la següent informació.: 

 

• Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les 

mesures d'ingressos i despeses en què es basen.  

• Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat fixat. Tota 

la informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i 

despeses del pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament calculada d'acord 

amb normes del sistema europeu de comptes.  

• Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel que fa als 

recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a compte i posterior liquidació 

com a la resta d'ingressos en els seus principals rúbriques.  

• Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de pressupost i les 

seves evolucions respecte a l'exercici precedent.  

•  Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una comparativa 

homogènia amb l'exercici precedent. 

 

Tercer. L'article 4.1 de l'esmentada ordre determina que la remissió de la informació 

econòmica- financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que 
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exerceixi les seves funcions. 

 

En virtut de l'article 168 del reial decret legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que s'aprova el text 

refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i l'article 21.1s) de la llei 7/1985, de 2 d'abril, 

reguladora de les bases del règim local,  

 

RESOLC: 

 

Primer. Aprovar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall: 

 
  PREVISIÓ 
INGRESSOS 2017 
Capítol 1 7.980.000,00 
Capítol 2 147.000,00 
Capítol 3 3.029.000,00 
Capítol 4 4.280.000,00 
Capítol 5 60.000,00 
Ingressos corrents  15.496.000,00 
Capítol 6   
Capítol 7 500.000,00 
Ingressos de capital 500.000,00 
Capítol 8 0,00 
Capítol 9 100.000,00 
Ingressos financers 100.000,00 
INGRESSOS 
TOTALS  16.096.000,00 
    
DESPESES 2017 
Capítol 1 7.000.000,00 
Capítol 2 6.500.000,00 
Capítol 3 36.000,00 
Capítol 4 860.000,00 
Despeses corrents  14.396.000,00 
Capítol 5 0,00 
Fons de contingència 0,00 
Capítol 6 800.000,00 
Capítol 7 0,00 
Despeses de capital 800.000,00 
Capítol 8 0,00 
Capítol 9 900.000,00 
Despeses financeres 900.000,00 
DESPESES TOTALS  16.096.000,00 
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Segon. Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2017: 
 

a) Contemplen el compliment de l’estabilitat pressupostària. 
b) Contemplen el compliment de la regla de la despesa. 
c) Contemplen el compliment de l’equilibri pressupostari. 
d) Contemplen el compliment de l’anivellament pressupostari. 
e) Contemplen el compliment de l’objectiu del deute. 

 
Tercer. Les modificacions més significatives en relació a la previsió de la liquidació de 
l’exercici 2016 són les següents: 
  

  
PREVISIÓ 

LIQUIDACIÓ VARIACIÓ 
PREVISIÓ 

INICIAL 
INGRESSOS 2016 2016-2017 2017 
Capítol 1 7.980.000,00 0,00% 7.980.000,00 
Capítol 2 134.000,00 9,70% 147.000,00 
Capítol 3 3.124.753,00 -3,06% 3.029.000,00 
Capítol 4 4.069.467,10 5,17% 4.280.000,00 
Capítol 5 98.785,40 -39,26% 60.000,00 
Ingressos corrents  15.407.005,50 0,58% 15.496.000,00 
Capítol 6 0,00   0,00 
Capítol 7 827.804,00 -39,60% 500.000,00 
Ingressos de capital 827.804,00 -39,60% 500.000,00 
Capítol 8 0,00   0,00 
Capítol 9 347.600,00 -71,23% 100.000,00 
Ingressos financers 347.600,00 -71,23% 100.000,00 
INGRESSOS TOTALS  16.582.409,50 -2,93% 16.096.000,00 
        
DESPESES 2016 2016-2017 2017 
Capítol 1 7.000.000,00 0,00% 7.000.000,00 
Capítol 2 6.900.000,00 -5,80% 6.500.000,00 
Capítol 3 30.000,00 20,00% 36.000,00 
Capítol 4 1.000.000,00 -14,00% 860.000,00 
Despeses corrents  14.930.000,00 -3,58% 14.396.000,00 
Capítol 5     0,00 
Fons de contingència     0,00 
Capítol 6 1.400.000,00 -42,86% 800.000,00 
Capítol 7 0,00   0,00 
Despeses de capital 1.400.000,00 -42,86% 800.000,00 
Capítol 8 0,00   0,00 
Capítol 9 682.859,10 31,80% 900.000,00 
Despeses financeres 682.859,10 31,80% 900.000,00 
DESPESES TOTALS  17.012.859,10 -5,39% 16.096.000,00 

Ajustos SEC 194.696,00   -195.541.47 
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Capacitat/Necessitat de finançament 99.505,50   604.458,53 
Deute viu a 31/12 2.046.059,87 -13,37% 1.772.448,23 
Operació Tresoreria 0,00   0,00 
Préstecs 2.046.059,87 -13,37% 1.772.448,23 
Ràtio de deute viu /Ingressos corrents 0,13 -15,38% 0,11 

 

Tercer. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es convoqui. 

 

Quart. Encarregar a la Intervenció municipal que remeti aquesta informació al Ministeri 

d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de 

subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica  2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa-Presidenta, en el lloc i data indicats a l’encapçalament, 

davant meu el Secretari, que en dona fe.” 

 

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Aquest és un dels nous exercicis que des del Ministeri d’Hisenda, des de l’Estat 

Espanyol, se’ns demana. Hem de fer aquesta política d’escenaris i que els hi presentem 

abans que s’hagi confeccionat ni tal sols un avantprojecte de pressupost. Recordin que 

uns mesos abans ja hem de presentar el “Marc pressupostari”, que és aquesta política 

ficció, el fet d’haver d’endevinar quin serà el pressupost d’aquests propers tres 

exercicis. Quan ho vam haver de presentar era  dels anys 2016, 2017 i 2018. Ara ens fan 

presentar de manera prèvia a la confecció del pressupost del 2017, aquesta estructura 

pressupostària amb les magnitud a “grosso modo” . Això no vol dir que sigui el 

pressupost del 2017 perquè tot just ara s’està treballant un avantprojecte per posar en 

coneixement de tots vostès el més aviat possible i poder-lo treballar plegats.  

 

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

Donem compte de les línies fonamentals del pressupost corresponent a l’exercici 

econòmic del 2017. Línies que comporten el compliment d’obligacions legals com són 

l’estabilitat  pressupostària, la regla de despesa, l’equilibri pressupostari, l’anivellament 
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pressupostari i l’objectiu de deute .  

A grans trets, tot i que al dictamen ja hi ha la informació, seguim la línia dels   últims 

anys mantenint un principi de prudència que  considerem important i destaquem que 

quant a ingressos hi ha una variació de menys 2,93% , comparativament amb el 2016 . 

Passem dels 16.582.000 als 16.096.000 . 

Quant a les despeses també una altra variació, un decreixement de menys 5,39% 

arribant a aquests 16.096.000 euros que comentàvem abans.  

quant a retirar el deute viu amb els ingressos corrents ens fixem la xifra del 0,11, 

informació que s’ha tramés al Ministeri d’Hisenda, com bé deia la Sra. alcaldessa . 

 

El Ple resta assabentat. 

 

 

10. Donar compte execució pressupost exercici 2016, segon trimestre 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda  

 

ANTECEDENTS 

 

Donació de compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament de la Garriga 

corresponent al segon trimestre del 2016. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

• L’article 207 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals estableix l’obligació 

de la intervenció de remetre al ple per conducte de la presidència, informació de l’execució 

dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions no pressupostàries en els 

terminis i amb la periodicitat que el ple estableixi. 

 

• L'article 5 de les bases d’execució del pressupost per a l’exercici del 2013, disposa que 

aquesta periodicitat tindrà caràcter trimestral, ja que es durà a terme en el mes següent al 

venciment de cada trimestre natural.  

 

• Les regles 105 i 106 de la Instrucció de comptabilitat per a l’administració local, aprovada 
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per Ordre EHA/40441/2004, de 23 de novembre, estableix les directrius bàsiques de la 

estructura o contingut d’aquesta documentació. 

 

Per tot l’exposat, 

 

Es sotmet a informació de l’Ajuntament Ple: 

 

Primer. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament de la Garriga 

corresponent al segon trimestre de l’exercici 2016, amb el següent detall: 

 

a) Execució del pressupost de despeses: 

 

• Crèdits totals: 18.841.478,71 euros 

• Obligacions reconegudes: 6.825.856,99 euros 

• Pagaments líquids: 6.654.607,09 euros 

• Estat d’execució dels pressupostos de despeses d’exercicis tancats: Obligacions 

pendents de pagament: 24.330,15 euros 

 

b) Execució del pressupost d’ingressos: 

 

• Previsions definitives: 18.841.478,71 euros 

• Drets reconeguts nets: 3.675.779,37 euros 

• Recaptació líquida: 2.714.647,62 euros 

• Estat d’execució dels pressuposts d’ingressos d’exercicis tancats: Drets pendents de 

cobrament: 4.082.996,49 euros 

 

c) Estat del servei del deute:  

 

• El capital pendent a llarg i curt termini és de 2.349.964,33 euros 

• La mitjana ponderada del tipus d’interès és del 0,05% 

• La mitjana ponderada dels terminis és de 5,64 anys 

 

d) La Ràtio legal de l’estalvi net es situa en el 16,19% dels ingressos corrents liquidats 
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e) La Ràtio legal de l’endeutament es quantifica en el 15,12% dels ingressos corrents liquidats 

 

f) La ràtio legal de tresoreria representa el 0,00% dels drets reconeguts nets per operacions 

corrents 

   (capítols 1 a 5) 

 

g) La ràtio financera de capacitat de retorn es concreta en el 151,44% i ve determinada per la 

proporció de l’estalvi corrent i el deute viu per operacions de crèdit a llarg termini a 31 de 

desembre de 2016. 

 

h) Actes d’arqueig previsionals fins a 30 de juny de 2016: 

 

• A l’Ajuntament hi han existències a fi del període per la quantitat de 2.610.583,73 euros 

• Respecte de l’Organisme autònom de mitjans de comunicació, les seves existències a fi de 

període són 102.064,00 euros. 

 

Segon. El Ple de l’Ajuntament resta assabentat. 

 

INTERVENCIONS  

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

En aquest punt donem compte de l’estat d’execució de l’exercici 2016 en el segon 

trímetre i els detallem els grans nombres.  

Execució del pressupost de despeses:  Crèdits totals: 18.841.478,71 euros, Obligacions 

reconegudes: 6.825.856,99 euros, Pagaments líquids: 6.654.607,09 euros Estat 

d’execució dels pressupostos de despeses d’exercicis tancats: Obligacions pendents de 

pagament: 24.330,15 euros 

Execució del pressupost d’ingressos: Previsions definitives: 18.841.478,71 euros, Drets 

reconeguts nets: 3.675.779,37 euros, Recaptació líquida: 2.714.647,62 euros, Estat 

d’execució dels pressuposts d’ingressos d’exercicis tancats: Drets pendents de 

cobrament: 4.082.996,49 euros 

En el cas de l’estat del servei del deute:  El capital pendent a llarg i curt termini és de 

2.349.964,33 euros, si recordem l’últim cop que vam parlar d’això aquesta dada estava 

sobre els 2,5/2,6 milions d’euros, això vol dir que anem eixugant deute 
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La Ràtio legal de l’estalvi net es situa en el 16,19% dels ingressos corrents, és una ràtio 

molt bona per l’ajuntament  

La Ràtio legal de l’endeutament es quantifica en el 15,12% dels ingressos corrents 

liquidats 

Les actes d’arqueig previsionals fins a 30 de juny de 2016 ens indiquen que a  

l’Ajuntament hi han existències a fi del període per la quantitat de 2.610.583,73 euros i 

respecte a l’Organisme autònom de mitjans de comunicació, les seves existències a fi de 

període són 102.064,00 euros. 

En conclusió, continuem amb unes dades molt positives per la corporació.  

 

El Ple resta assabentat.  

 

 

11. Donar compte dels informes de la Intervenció i Tresoreria municipal relatius al 

compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat i al període mitjà de 

pagament a proveïdors d’acord amb el reial decret 635/2014, a data 30 de juny de 2016 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda  

 

ANTECEDENTS 

 

L'Alcaldessa-Presidenta dona compte dels informes emesos per la intervenció municipal relatius 

al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat i del període mitjà de pagament 

a proveïdors a 30 de juny de 2016:  

 

Informe relatiu al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat 

 

“Informe de la Intervenció i la tresoreria municipal 

 

De conformitat amb el previst a l’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 

llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 

les operacions comercials, emetem el següent informe, 

 

Antecedents 
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Primer. El disposat en el següent informe, és d’aplicació a tots els pagaments efectuats amb 

contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l’administració d’aquesta entitat 

local, de conformitat amb el que es disposa en la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 

del sector públic (en acrònim LCSP),la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei  

3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials, ha afegit un nou apartat 4 a l’article 200 de la llei LCSP, establint una 

reducció en els terminis de pagament de les certificacions d’obres o dels corresponents 

documents que acreditin la realització total o parcial del contracte i l’obligatorietat d’abonar 

al contractista els interessos de demora per l’incompliment dels següents terminis fixats per la 

llei: any 2010: 55 dies; any 2011: 50 dies; any 2012: 40 dies i any 2013: 30 dies. 

 

Segon. Sense perjudici de la seva presentació i debat en el ple de l’ajuntament, aquest informe 

s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques i al òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas 

a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament 

d’Economia i Coneixement. 

 

Legislació aplicable 

 

• Llei 15/2010, de 5 de juliol, de  modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 

estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

• Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la llei de 

contractes del sector públic. 

• Reial decret legislatiu 4/2013, de 22 de febrer, en el que s’estableix un nou còmput de 

termini de pagament. 

Per tot el que antecedeix,  

 

Informem: 

 

Primer. Que en data 30 de juny de 2016 existeixen obligacions pendents de pagament que 

incompleixen els terminis previstos als articles 200.4 de la LCSP i 4.3, 4.4 i 4.5 de la llei 

15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, respecte a 
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l’Ajuntament de la Garriga, materialitzades en 8 factures per import total de 874,00 euros i pel 

que fa a l’OA de Mitjans de Comunicació en 0 factures per import total de 0,00 euros)  

 

Segon. El període mitjà de pagament realitzat en aquest trimestre natural respecte a 

l’Ajuntament de la Garriga és de 32,20 dies i de l’Organisme Autònom de Mitjans de 

Comunicació és de 6,63 dies. 

 

Tercer. El període mitjà del pendent de pagament relatiu a aquest trimestre natural respecte a 

l’Ajuntament de la Garriga és de 8,12 dies i respecte a l’Organisme Autònom de Mitjans de 

Comunicació és de 9,82 dies. 

 

Tercer. El criteri emprat per determinar l’inici del còmput de les factures pendents de 

pagament i relatives a les operacions comercials entre empreses i aquesta administració 

pública local, ve regulat pel reial decret legislatiu 4/2013, de 22 de febrer de 2013, en el que 

s’estableix un nou còmput de terminis de pagaments. Les principals modificacions que 

introdueix aquest reial decret es resumeixen en el següent: 

 

• Si legalment o en contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de 

comprovació mitjançant el qual s’hagi de verificat la conformitat dels béns o serveis, la 

seva durada no podrà excedir 30 dies naturals a comptar des de la data de recepció 

dels béns. En aquest cas, el termini de pagament serà de 30 dies després de la data en 

la que té lloc la conformitat de la factura. 

 

• El termini de pagament computat tal i com s’indica en l’apartat anterior no podrà 

superar els 60 dies naturals. Per la qual cosa, hi ha 30 dies per la conformitat de la 

factura (reconeixement de l’obligació. Deute vençut, líquid i exigible) i 30 dies des de 

dita conformitat fins la data de venciment de la factura, si la conformitat s’ha realitzat 

fora de termini i s’han emprat més dels 30 dies, aquests dies es descomptaran per 

calcular la data de venciment. És a dir, si s’han requerit 40 dies per la conformitat de 

la factura, el nombre de dies pel venciment d’aquesta calculat des de la data de 

conformitat, serà de 20 dies. 

 

• En el cas de les certificacions d’obra: 
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o La data de venciment també es calcularà sumant 30 dies a la data de conformitat 

de la certificació. 

 

o El contractista haurà de presentar la factura davant el registre comptable en el 

termini de 30 dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o 

prestació del servei. 

 

o El termini per donar conformitat a les certificacions és de 30 dies a comptar des de 

la data de lliurament dels béns o prestació del servei. S’entén que aquesta data és 

la data d’expedició de la certificació. 

 

Quart. En relació a l’informe emès corresponent al trimestre anterior cal fer constar que no 

existeixen factures pendents de pagament  fora del període legal, tant pel que fa a l’Ajuntament 

de la Garriga com per l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.” 

 

 

Informe relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors, d’acord amb el reial decret 

635/2014 

 

“En compliment del que preveu l'article 6.2 del reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual 

es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les 

administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims 

de finançament, previstos a la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera, i en relació amb l'article 4.1 b) de l'ordre HAP / 2105/2012, d'1 

d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació 

previstes en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera, emeto el següent,  

 

INFORME 

 

Primer. El període mitjà de pagament definit en el reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel 

qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les 

administracions públiques, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes 

econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de pagament establert en el text 
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refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel reial decret legislatiu 3/2011, de 14 

de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita 

contra la morositat en les operacions comercials.  

 

Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si 

l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació 

de les factures o certificacions d'obra, segons correspongui. 

  

Així vist, i tal com ordena l'article 6.2 del reial decret, les corporacions locals han de remetre 

al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques així com publicar de manera periòdica la 

informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior:  

 

a) El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral, i la seva sèrie històrica.  

b) El període mitjà de pagament trimestral, i la seva sèrie històrica.  

c) La ràtio d'operacions pagades trimestral de cada entitat i la seva sèrie històrica.  

d) La ràtio d'operacions pendents de pagament trimestral, de cada entitat i la seva sèrie 

històrica.  

 

La informació relativa a la seva PMP, es publicarà al seu torn, al portal web de l'entitat local.  

 

Segon. Legislació aplicable:  

 

• El reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de 

càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i 

les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 

previstos en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera.  

 

• Articles 2.1, 2.2, 4, 6, 8 i 18 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat Financera.  

 

• L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 

subministrament d'informació previstes en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 

d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  
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Tercer. De conformitat amb l'article 3.1 del reial decret 635/2014, per a calcular el període 

mitjà de pagament a proveïdors, s'hauran de tenir en compte:  

 

• Les factures expedides des de l'1 gener 2014 que constin en el registre comptable de 

factures o sistema equivalent.  

• Les certificacions mensuals d'obra aprovades a partir del 1 gener 2014.  

 

 

Quart. De conformitat amb l'article 3.2 del reial decret 635/2014, quedaran excloses del càlcul 

del període mitjà de pagament a proveïdors:  

 

• Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la consideració 

d'administracions públiques en l'àmbit de la comptabilitat nacional.  

• Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels pagaments a 

proveïdors.  

• Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a conseqüència 

d'embargaments, manaments d'execució, procediments administratius de compensació o 

actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.  

 

Cinquè. El període mitjà de pagament de l'entitat local serà un indicador global (PMPG) que 

reflecteixi el temps que triguen totes les entitats incloses en l'article 2 de la llei orgànica 

2/2012, de 27 d'abril (Ajuntament, entitats públiques empresarials, societats mercantils i altres 

ens de dret públic dependents de les administracions públiques) en fer els seus pagaments, 

reflectint igualment el seu pendent de pagament acumulat.  

 

D'aquesta manera, el període mitjà de pagament global estarà compost dels períodes mitjans de 

pagament de l'Ajuntament i de cadascuna de les seves entitats dependents.  

 

Al seu torn, el període mitjà de pagament de l'Ajuntament i el de les seves entitats dependents és 

el resultat de ponderar la ràtio d'operacions pagades i la ràtio d'operacions pendents de 

pagament.  

 

Sisè. Aquest Ajuntament té les següents entitats dependents incloses en l'article 2 de la Llei 
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orgànica 2/2012, de 27 d'abril, de les quals ha de calcular igualment els indicadors anteriors: 

de l’Organisme Autònom dels Mitjans de Comunicació de la Garriga.  

 

Setè. El «ràtio d'operacions pagades», tal com s'indica en l'article 5.2 del reial decret 

635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a realitzar els pagaments:  

 

Ràtio de les operacions pagades = Sumatori (nombre de dies de pagament * import de 

l’operació pagada)/ Import total de pagaments realitzats 

 

Seran «nombre de dies de pagament» els transcorreguts des dels trenta dies posteriors a la data 

d'entrada de la factura en el registre administratiu o la data d'aprovació de la certificació 

mensual d'obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per part de 

l'Administració.  

 

A l'annex adjunt, es detalla la relació de les operacions pagades durant el trimestre que 

correspongui de l'Ajuntament, en la qual s'especifica el nombre de dies de pagament de 

cadascuna.  

 

Amb aquesta informació, el càlcul del «ràtio d'operacions pagades» presenta els següents 

resultats:  

Ajuntament. Ràtio operacions pagades: -23,37 dies 

OAMC. Ràtio operacions pagades: 0,64 dies 

 

Vuitè. El «ràtio d'operacions pendents de pagament», tal com s'indica en l'article 5.3 del reial 

decret 635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig d'antiguitat de les operacions 

pendents de pagament a final del trimestre:  

 

Ràtio d’operacions pendent de pagament : sumatori (nombres de dies pendents de pagament * 

import de l’operació pendent de pagament)/ import total de pagaments pendents. 

 

Seran «nombre de dies pendents de pagament» als dies naturals transcorreguts des dels trenta 

posteriors a la data d'entrada de la factura en el registre administratiu o la data d'aprovació de 

la certificació mensual d'obra, segons correspongui, fins a l'últim dia del període a què es 

refereixin les dades publicades.  
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A l'annex adjunt, es detalla la relació de les operacions pendents de pagament a fi de trimestre, 

en la qual s'especifica el nombre de dies pendents de pagament de cadascuna.  

 

Amb aquesta informació, el càlcul del «ràtio d'operacions pendents de pagament» de 

l'Ajuntament presenta els següents resultats:  

Ajuntament. Ràtio d’operacions pendents de pagament: -20,18 dies 

OAMC. Ràtio d’operacions pendents de pagament: -24,11 dies 

 

Novè. El «període mitjà de pagament» , tal com s'indica en l'article 5.1 del reial decret 

635/2014 és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a realitzar els pagaments, 

sumant-li l'efecte dels retards en el pagament del deute comercial:  

 

Període mitja de pagament de cada entitat que forma el grup = (ràtio d’operacions pagades * 

imports pagats realitzats + ràtio operacions pendents de pagament * imports pagaments 

pendents) / (Import total de pagaments realitzats + import total de pagaments pendents)  

  

En base als càlculs precedents el «període mitjà de pagament» presenta els següents resultats:  

Ajuntament. Període mitjà de pagament: -22,21 dies 

OAMC. Període mitjà de pagament: -0,75 dies 

 

Desè. En base als càlculs precedents, es conclou el següent: 

 

El període mitjà de pagament a proveïdors del grup és de -0,94 dies, inferior al termini màxim 

de pagament legalment establert de conformitat amb la normativa de morositat.  

 

Setzè. Els càlculs recollits en aquest informe s'han de remetre, en tot cas, al Ministeri d'Hisenda 

i Administracions Públiques.  

 

Onzè. Referent a això cal informar del següent resultat obtingut:  

 

Amb base en els càlculs detallats en l'expedient motiu de l'informe, es compleix amb el període 

mitjà de pagament legalment previst. “ 
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INTERVENCIONS 

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

Quant a les mesures de lluita contra la morositat a data de juny hi havia  8 factures 

pendent de pagament per un import total de 874 €. Pel que fa a l’ajuntament s’havien de 

pagar, però ho eren perquè  els proveïdors eren deutors amb la corporació, cosa que hem 

anat de mica en mica corregint i les quals s‘han anat liquidant.  

Respecte a l’OAMC no hi havia cap factura. 

Quant al PMP realitzat en aquest trimestre natural respecte a l’ajuntament de la Garriga 

és de 32,20 dies i de l’OAMC de 6,63 dies. 

 Pel que fa  al període mitjà del  pendent de pagament relatiu a aquest trimestre natural 

respecte a l’ajuntament de la Garriga és de 8,12 dies i  respecte a  l’OAMC  és de 9,82 

dies. 

Hem parlat de les mesures de lluita contra la morositat i ara parlem del període mitjà de 

pagament a proveïdors. El període mitjà de pagament presenta els següents resultats : 

l’ajuntament tindria un període mitjà de pagament de 22,21 dies i l’OAMC de 0,75 dies. 

El període mitjà de pagament a  proveïdors del grup és de 0,94 dies. És molt inferior al 

termini màxim de pagament establert de conformitat amb la normativa de morositat. 

En base als càlculs detallats a l’expedient motiu de l’informe, es compleix amb el 

període mitjà de pagament legalment previst, sobradament i seguim donant unes dades 

bastant positives. Gràcies.  

 

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat. 

 

 

12. Adhesió a la moció dels governs locals de Catalunya en  suport dels  ACORDS DE 

PAU DE COLÒMBIA 

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 

 

ANTECEDENTS 

 

El passat 25 d’agost des de l'Havana el govern de Colòmbia i la guerrilla de les Forces Armades 

Revolucionàries de Colòmbia ( FARC ) van anunciar que havien arribat a un acord definitiu de 

pau per posar fi a més de 50 anys de conflicte intern. Aquest compromís, subscrit després de les 
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negociacions que han tingut lloc des de 2012 entre el Govern de Colòmbia i les FARC, posen fi 

a una situació de violència que ha causat un nombre de víctimes dolorosament elevat. En aquest 

sentit, cal destacar l’anunci de Nacions Unides per a la validació dels termes pactats, posant en 

relleu la incorporació als acords la necessària visió de gènere, seguint la Resolució 1325 de 

l’ONU sobre el rol fonamental de les dones com a constructores de pau, així com la inclusió de 

l'agenda ètnica, a proposta de les comunitats indígenes i afrodescendent. 

 

Amb aquesta signatura s’obre una nova etapa per a Colòmbia i es reforça el convenciment que 

tot conflicte, fins i tot els més complexes i de més llarga durada, pot trobar vies dialogades per 

assolir la pau i per garantir la seguretat. En aquest sentit, cal valorar l’avenç dels valors 

universals del diàleg i de la pau, així com tot aprofundiment de les vies democràtiques per a la 

resolució de conflictes, un fet que dona esperances als pobles del món que pateixen violència. 

 

En les darreres dècades, milers de colombianes i colombians han establert la seva residència a 

Catalunya per lliure voluntat o per obligació, de manera temporal o indefinida, per motius 

polítics, econòmics, laborals, acadèmics o d’altres, però tots i totes han hagut de sortir d’un país 

colpit pel conflicte armat i la violència en les seves múltiples formes. Aquesta onada migratòria 

ha estat un element més d’una intensa relació que va tenir un episodi important durant l’acollida 

de centenars d’exiliats i exiliades catalanes després de la Guerra Civil, i que s’ha consolidat en 

el temps en forma de solidaritat del poble català cap al poble colombià. 

 

Colòmbia, doncs, ha esdevingut un país d’origen de molts nous catalans, i també un país 

prioritari de la cooperació catalana que es fa des de diversos municipis com des del Govern de 

la Generalitat de Catalunya. El municipalisme català a través del Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament i el conjunt d’actors de la cooperació catalana han mantingut una intensa 

implicació amb els esforços dels colombians i les colombianes per a la construcció de pau, amb 

la promoció dels drets humans, amb la sensibilització de l’opinió pública catalana sobre el 

conflicte, i també amb el suport a accions d’incidència política per posar-hi fi. Mostra d’aquest 

compromís ha estat el treball conjunt d’administracions i societat civil a través de la Taula 

Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia. 

 

Catalunya i les seves institucions han de continuar donant suport a Colòmbia davant dels reptes 

que comporta la culminació d’aquest procés de pau i en el nou període de postconflicte. 
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Som conscients de que aquests acords per si mateixos no signifiquen la consecució d’una pau 

immediata justa i duradora, però estem convençuts i convençudes que és un enorme pas 

endavant en la construcció d’una societat en pau, democràtica i respectuosa amb la vida i els 

drets humans. 

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer. Donar suport als acords signats pel Govern de la República de Colòmbia i els 

representants de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC), esperant que 

aquests siguin l’inici d’una pau estable, justa i duradora a Colòmbia. 

 

Segon. Reconèixer el paper de la societat civil colombiana i de les institucions que han 

acompanyat aquest procés. 

 

Tercer. Afegir-nos a les crides perquè els acords signats portin a la total finalització del 

conflicte armat i continuïn les gestions per arribar a un acord de pau amb l’ELN- Exèrcit 

d’Alliberament Nacional. 

 

Quart. Donar suport a les iniciatives i accions que es duguin a terme al municipi a través de les 

organitzacions i moviments socials i col·lectius de persones d’origen immigrant colombià per 

tal que la població pugui conèixer els continguts dels acords de pau i pugui fer seguiment i 

auditoria al compliment dels mateixos. 

 

Cinquè.  Demanar que el món local colombià tingui un paper rellevant a l’hora d’implementar 

els acords de pau, donat que és en l’àmbit local on aquests acords caldrà que es facin efectius. 

 

Sisè. Fer arribar el compromís del consistori i del conjunt del municipi al Govern de Colòmbia i 

al seu consolat a Barcelona per continuar contribuint conjuntament a l’aprofundiment i a la 

consolidació dels camins de la pau, la veritat, la justícia i la reparació a les víctimes i garanties 

de no repetició. 

 

Setè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
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Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat 

de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i al Govern de Colòmbia. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Aquesta moció és fruit de les tres entitats municipalistes que són l’Associació Catalana 

de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i el Fons Català 

de Cooperació al Desenvolupament . La Sra. Grau procedirà a llegir la moció, els acords 

o el que ella cregui convenient. 

 

Intervé la Sra. Juliet Grau, regidora de Cooperació: 

Llegiré simplement un tros d’una reflexió que crec que és molt adient i al darrera llegiré 

els acords.  

Al final de l’últim acord s’hauria d’afegir que també es notifiqués al nostre consell de 

cooperació.  

 

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

Par part del nostre grup celebrem aquest acord. És un acord que  el primer que ens fa 

pensar és que salvarà vides, perquè fins ara i després d’aquests 52 anys de conflicte 

armat, s’han comptabilitzat més de 8 milions de víctimes directes del conflicte i més de 

6 milions de desplaçats intern del propi país, de Colòmbia. 

Jo crec que Catalunya precisament i els seus municipis en aquest cas (com a municipi 

crec que ens pertoca parlar dels municipis), més la població d’origen colombià que viu 

al nostres municipis, més els diferents actors de la cooperació han treballant durant 

molts anys (no d’ara) posant el seu granet de sorra en la construcció de la pau, en la 

promoció dels drets humans, en la sensibilització a la població catalana sobre el 

conflicte que s’estava produint a Colòmbia, etc.  

Tenim una mostra del treball que s’ha estat duent a terme  a traves de la Taula catalana 

per la pau i els drets de Colòmbia que han fet, durant molts anys una feina al nostre país, 

a tots els nostres municipis, encomiable. Crec que aquesta tradició, en aquests moments, 

ens ha de fer sentir a tots i a totes la convicció de què d’alguna marera haguem pogut 

col·laborar posant el nostre granet de sorra en aquest procés de pau que és un gest 

important. 

També el fet de portar a aprovació en els diferents plenaris aquesta moció és un fet 



 

p.o. 28/09/2016 
 

85

important, d’alguna manera es produeixi una onada de suport  que farà que el govern 

colombià rebi el suport internacional, perquè el suport internacional en aquests casos, de 

resolució de conflictes en aquesta construcció, en el pots-conflicte que s’ha de produir, 

és del tot necessària i important.  

Demanar a la població colombiana que referendin mitjançant el plebiscit que tenen 

convocat, (d’una manera exemplar i democràtica de l’Estat de Colòmbia), aquests 

acords  de pau, que  participin. 

Felicitar aquest acord de pau, perquè és important han estat 4 anys de negociacions per 

arribar a bon port . Ara desitgem que aquest acord sigui referendat i a partir d’aquí que 

puguin començar a construir la pau al seu país en aquest període post-conflicte, que no 

serà fàcil, que requerirà, també, de tot el nostre suport  el qual volem manifestar 

públicament.  

 

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

Nosaltres no farem una intervenció tan extensa tot i que el nostre vot, evidentment, és 

absolutament favorable a aquest acord de pau. Tots nosaltres hem vist des de sempre 

aquesta violència durant tots aquests anys i poder arribar a aquest moment en què  

s’aconsegueix un acord de pau entre aquests dos estaments a Colòmbia crec que és 

l’exemple de què les coses es poden anar resolent.  

Ens agradaria des d’aquest consistori no només oferir el nostre suport, el nostre 

recolzament, la  nostra predisposició a treballar des del punt de vista de les 

administracions locals, amb tota l’administració local de Colòmbia sinó en tots aquells 

països en què els conflictes encara no s’han resolt. Crec que el de Colòmbia és un 

exemple de la possibilitat d’aconseguir la pau, i per això cal treballar a nivell 

internacional en molts altres conflictes.  

Aquest punt de col·laboració dels municipis catalans és importantíssim, és cert. És 

aquesta força que nosaltres sabem transmetre i crec que l’hem de poder traslladar a 

molts altres pobles.  

Res més, gràcies. 

 

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

Per descomptat hi votarem a favor i també ens agrada que a nivell municipal i de forma 

internacional,  amb un sentit cooperatiu, s’empenyi tant com es pugui perquè això arribi 

a bon pot. 
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Com assenyala el mateix text de la moció quan diu: “ es reforça el convenciment que tot 

conflicte, fins i tot els més complexes i de més llarga durada, pot trobar vies dialogades 

per assolir la pau ...”. Afegiríem nosaltres a aquest to hipotètic que hauria de ser 

imperatiu. Tots els conflictes s’han de poder resoldre per vies dialogades, per llargs i 

complexos que siguin. És un convenciment que creiem hem d’anar guanyant a mida que 

anem resolent conflictes.  

Dit això cal celebrar la predisposició i la responsabilitat de les diferents parts per assolir 

l’acord, a l’espera d’aquest referèndum que aquest diumenge haurà de ratificar-lo  i la 

tasca de mediació del govern cubà, així com també cal assenyalar la ferma voluntat de 

no fer marxa enrere per part de les FARC que s’han decidit, segons han expressat les 

seves bases fa poc a la seva desena conferencia, a abandonar definitivament la via 

armada i a convertir-se en una força política, tot sembla indicar que es poden dir Partido 

Popular, passi el que passi en el referèndum de ratificació dels acords de pau.  

Probablement caldrà ser realistes i esperar que hi hauran alts i baixos, almenys caldrà 

estar amatents a això i a  estires i arronsa diversos fins aconseguir una pau definitiva i 

sòlida.  Com també indicava la moció el Ejercito de liberación nacional encara no està 

inclòs en aquests acords.  

No podem, tanmateix deixar de celebrar aquest pas, que creiem s’ha de prendre, com 

deia la regidora Sra. Marrodán, com a exemple de cara a altres conflictes. Qualsevol 

conflicte per llarg, cruent i complex que sigui pot tenir una via de resolució pacífica. 

Creiem que només cal intel·ligència, generositat i voluntat política més enllà de la 

mediocritat i l’irresponsabilitat dels interessos partidistes i els guanys a curt termini.  

 

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

Esperem que aquest Partido Popular no tingui Fernández Díaz, ni coses d’aquestes.  

Res a dir, no crec que pugui apuntar molt més al que ja s’ha dit. Únicament dir que el 

punt final m’ha sobtat una mica, perquè parlem del Govern de l’Estat espanyol i   

Govern de Colòmbia  i és Govern de Colòmbia, Govern d’Espanya , però amb aquesta 

fòbia que tenen per dir o escriure Espanya segons quines associacions municipalistes. 

No hagués estat de més haver-ho arreglat. 

Votarem a favor, perquè en temes de pau jo crec que no hi ha mitges tintes. Gràcies.  

 

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

Em sembla que ja s’ha dit tot, només desitjar que el dia 2 d’octubre es referendi aquest 
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compromís i que tot procés de pau ha de tenir un bon final.  

 

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

Nosaltres votarem  a favor. Celebrem aquest acord de pau i tan de bo aviat puguem 

celebrar altres acords de pau com el de Síria, Ucraïna, Iemen, etc., etc.  

 

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

 Per suposat ens hi adherim també.  

 

El punt setè de l’acord queda redactat de la forma següent: 

 

« Setè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 

Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de 

Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i al Govern de Colòmbia i al Consell de cooperació 

municipal. » 

 

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

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

la corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

13. Informes de l’alcaldia  

 

No hi ha assumptes per informar al ple.  

 

 

Moció que presenta el grup municipal de  Ciutadans de rebuig a la Resolució 263/XI del 

Parlament de Catalunya relativa a l´informe i conclusions  de la Comissió d´Estudis del 

Procés Constituent 

 

Atès que el Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 27 de juliol de 2016, va aprovar 

la següent resolució 263/XI, amb l'informe i conclusions de la Comissió d´Estudis del Procés 

Constituent. 

 

Atès que la resolució 263/XI, és conseqüència de la resolució anterior 1/XI, aprovada en la 
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sessió del dia 9 de novembre de 2015, sobre l'inici del procés polític a Catalunya, com a 

conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015 i de la resolució 5/XI, 

aprovada en la sessió del dia 20 de gener de 2016, sobre la creació de comissions 

parlamentàries. 

 

Atès que el Ple del Tribunal Constitucional, va emetre en data 2 de desembre de 2015 la STC 

259/2015, per la qual es declara la inconstitucionalitat i nul·litat de la resolució del Parlament de 

Catalunya 1/XI, sobre l'inici del procés polític a Catalunya, com a conseqüència dels resultats 

electorals del 27 de setembre de 2015. 

 

Atès que la resolució 1/XI, com el seu annex, vulneren els articles 1.1,1.2, 2, 9.1 i 168 de la 

Constitució Espanyola, així com, els articles 1 i 2.4 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i 

suposen un reconeixement a favor del Parlament de Catalunya i del Govern de Catalunya, 

d'atribucions superiors a les que deriven de l'autonomia recollida per la Constitució. 

Atès que la resolució 5/XI, té la consideració d'incident d'execució i infracció de la STC 

259/2015, mencionada anteriorment, amb data 2 de desembre de 2015, tal i com va estimar el 

Ple del Tribunal Constitucional, el dia19 de juliol de 2016, per unanimitat.  

 

Atès que aquestes resolucions, pretenen fonamentar-se en un principi de legitimitat democràtica 

del Parlament de Catalunya, que està en absoluta contradicció amb la Constitució Espanyola i 

amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, de forma que contradiuen els pilars de l'Estat de Dret, 

basats en el respecte a la Llei i el Dret i la pròpia legitimitat democràtica del Parlament de 

Catalunya, que la Constitució reconeix i empara. 

 

Atès que la composició actual del Parlament de Catalunya i la seva representació política, 

sorgida del resultat de les eleccions autonòmiques celebrades el passat 27 de setembre de 2015, 

és fragmentada i diversa, de la mateixa manera que la societat catalana actual. 

 

Atès que aquest procés polític a Catalunya, que es vol culminar amb  l'obertura d'un procés 

constituent a Catalunya destinat a la creació d'una eventual constitució catalana i d'un estat 

català independent, no compta ni amb majoria política, ni amb majoria social, ni amb el 

reconeixement de l'ordenament jurídic vigent en l'actualitat. 

 

Atès que als representants públics del Parlament de Catalunya, President de la Generalitat, 
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Consellers, Presidenta del Parlament i els mateixos diputats, no se'ls exigeix una adhesió 

ideològica a la Constitució, però sí, el compromís de realitzar les seves funcions d'acord amb 

ella.  

 

Atès que en la sessió del Ple del Parlament de Catalunya, del dia 27 de juliol, la Presidenta del 

Parlament i els Grups Parlamentaris de Junts Pel Sí i la CUP, no van realitzar les seves funcions 

d'acord amb el que marca la Constitució, tampoc van acatar les consideracions i sentències del 

Tribunal Constitucional, i finalment van incloure a l'ordre del dia de la sessió, l'informe i les 

conclusions de la Comissió d'Estudis del Procés Constituent, la qual va ser votada i aprovada 

amb els vots d'aquests dos Grups Parlamentaris. 

 

Atès que en el nostre programa electoral amb el que ens vam presentar a les Eleccions 

Municipals de 2015, un dels quatre grans blocs que el composava portava com a títol: "Un 

poble on s'acompleixin les lleis" on mostràvem el nostre convenciment de que un Ajuntament 

democràtic no pot situar-se al marge de la legalitat obviant l'Estat de Dret; raó per la qual 

exigiríem lleialtat a la Constitució i a les institucions democràtiques oposant-nos a tota proposta 

contrària a la Carta Magna i als mecanismes democràtics legalment establerts per a l'expressió 

de la voluntat democràtica dels ciutadans; a més a més de vetllar i respectar el compliment de 

les sentències emanades dels tribunals. 

 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans (C's) proposa al Ple de l'Ajuntament de 

la Garriga l’adopció dels següents  

 

ACORDS: 

 

Primer: Manifestar el ple rebuig de l’Ajuntament de la Garriga a la resolució 263/XI del 

Parlament de Catalunya i de qualsevol iniciativa il· legal per part de les institucions catalanes i 

dels seus representants i càrrecs públics. 

 

Segon: Trametre aquest acord a la Presidenta i als Grups del Parlament de Catalunya i al 

President de la Generalitat de Catalunya. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 
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Abans de llegir els acords faré una petita reflexió sobre aquesta moció. A mi no 

m’agrada presentar aquest tipus de mocions, perquè crec que en un Estat social i de Dret 

com és Espanya, aquestes mocions no s’haurien de presentar perquè les lleis estan per 

complir-les i els polítics que fan lleis han d’estar subjectes al que els jutges diguin. 

Aquest no ha estat el cas i òbviament ens hem vist forçats a presentar-la.  

També és veritat que en el nostre programa electoral, amb el que van concórrer a les 

eleccions fa un any i mig, en un dels apartats, dels quatre blocs que el composaven, 

dèiem que volíem un ajuntament, un municipi, un poble que compleixi les lleis i és 

evident que amb aquesta resolució el que s’està intentant és tot el contrari . És per això 

que jo que sempre critico aquestes mocions  que venen del Parlament de caire 

independentista, li he donat aquest qualificatiu per poder-lo parlar a nivell municipal. 

No crec que hagi d’apuntar molt més, ja els he dit moltes vegades quan han presentat 

mocions d’aprovació de la primera resolució que es va presentar al Parlament en 

defensa del 9N i tot això, que aquest procés que estava mort i que només fa que crear 

neologismes, que si RUIs, DUIs,  i no sé què més crearà.. no anem enlloc. 

Jo vull dir-li Sr. Pubill que vostès no han desconnectat d’Espanya, sinó que mica en 

mica, cada dia hi ha més catalans que desconnecten de tot això. Un procés infinit que va 

donant voltes i voltes i no avança i així es veu com Teleprocès  més coneguda com a 

TV3 va perdent audiència o com les manifestacions de la Diada de mica en mica, tot i 

que hi ha gentada, van baixant en quantitat de gent. 

A mi és que hi ha un punt d’aquesta resolució que   es va aprovar que m’esgarrifa molt. 

És aquell en què diuen que les lleis que vostès aprovin no són susceptibles de control, 

suspensió o impugnació per part de cap altre poder, jutjat o tribunal. I clar, jo friso per 

saber en quina república bananera s’han inspirat per aprovar això. Des de quan els 

polítics que fan lleis no estan subjectes a aquestes lleis ?. 

I res, que m’agradaria que el meu ajuntament fos com el de Viladecans, però sé el 

terreny que trepitjo, sé la composició que té aquest ajuntament i sé que la moció serà 

tombada , no serà cap novetat, però com els he dit al principi m’agradaria que el meu 

ajuntament  en un cas hipotètic  de que algú vulgui saltar-se la llei estigués  amb la llei i 

el dia que es canviessin les lleis de la llei, a la llei, llavors en podrem parlar. Ho deixo a 

la seva consideració. Abans, però, llegiré els acords.  

 

El Sr. Ángel Guillén  llegeix els acords de la moció. 
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Intervé la Sra. Meritxell Budó, en representació del grup municipal de CiU: 

El nostre grup no entrarà a debatre aquesta moció amb vostè. Votarem en contra. Clar i 

català i novament manifestem el ple suport al Parlament de Catalunya per seguir 

avançant cap el procés constituent que ens ha de portar al nou Estat.  

 

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

Bon vespre. Celebro molt, Sr. Guillén, el seu sentit de l’humor. Hem tingut la cortesia 

de llegir-nos la moció i quasi ens convenç perquè ens ha alarmat molt. Estem fora de la 

llei!.  

És un text francament alarmista, com vostè diu són la primera força constitucionalista a 

l’ajuntament de la Garriga, segurament són més constitucionalistes que força i encara 

per poc i en fi tota aquesta moció que vostè presenta ens  sembla tots el considerants 

previs a una sentència. Fa esment d’un poble que respecti les lleis, no recordava, amb 

franquesa, aquest eslògan que gairebé és insultant. Evidentment que complim les lleis, 

perquè aquest ajuntament compleix les lleis i òbviament que les complirà, es clar que 

si!. Hi ha el mecanisme i el personal, diguem-ne, en aquesta sala que vetlla perquè això 

sigui així. Les complim fins i tot quan no ens agraden i fins i tot quan creiem que 

atempten contra l’economia local . 

El poeta Enric Cassasses té un aforisme molt bo,  diu  que “viure sense treballar porta 

molta feina!”. En el nostre cas complir les lleis espanyoles ens porta molta feina. Ens en 

porta massa. És una feinada la que tenim, aquí a l’ajuntament, a vegades.  

Ens anem a un Parlament, a un poble que respecta les lleis també, però certament a un 

Parlament que respecta la voluntat de la ciutadania a qui representa . No sé si vostè ha 

vist o ha seguit la sessió que hi ha hagut al Parlament de Catalunya però el discurs del 

President Puigdemont ja valdria com a rèplica a aquesta moció tan amable que vostè ha 

presentat aquest vespre. 

Gràcies. 

 

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

En primer lloc crec que és de justícia reconèixer el valor del darrer dels atesos de la 

moció que permet al Sr. Guillén trobar el subterfugi adequat perquè aquesta moció 

tingui alguna mena de lligam amb la Garriga i així no trenca aquell principi pel qual 

s’absté en tota moció que no sigui pròpiament d’àmbit municipal, perquè sinó s’hagués 

abstingut en una moció que presentava ell  mateix i hagués sigut una mica estrafolari.  
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Nosaltres hi votarem en contra. Ho argumentaré ràpidament, en nom de la Sra. Dachs i 

meu en qualitat de representants, no només de tothom que ens ha votat sinó també de 

l’assemblea local de la CUP. Direm que no i que no i atès que té una implicació extra 

municipal pel que representa també pels 10 parlamentaris de la CUP que també van 

votar favorablement l’informe i les conclusions del procés constituent, li diré que no, no 

no, no, no, no, no no, no, i no i ja està!. Gràcies. 

 

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

Vostès Sr. Guillén feia referència al Sr. Pubill i jo hi ha una cosa en què estic d’acord 

amb ell i és que jo ja he desconnectar de tot això. He acabat de desconnectar d’aquestes 

mocions, de les que presenten uns i de les que presenten els altres . 

Vaig dir que estava aquí per fer política municipal amb tot el que això comporta. Jo fins 

i tot, en aquest cas, votaria a favor de la moció. Crec en les lleis i en que les lleis s’han 

de complir  i si no ens agraden les lleis aquestes s’han de canviar. En això estem 

totalment d’acord i hi votaríem a favor de la moció. El que passa és que , com és obvi, 

jo no em vaig presentar a les eleccions municipal al 2015 amb el seu programa 

electorals amb la qual cosa no puc votar a favor. Tampoc votaré en contra perquè entenc 

que les lleis s’han de complir.  Per tant ens abstindrem.   

 

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

 Votarem en contra.  

 

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

Nosaltres ens abstenim i recordem que al lloc on  els tocava expressar el seu desacord es 

van aixecar i van sortir de l’hemicicle absentant-se de la votació per això ara no 

entenem que ara presentin aquesta moció a nivell local.  

Nosaltres al Parlament ja vàrem expressar el nostre desacord amb aquesta resolució 

aprovada pel govern. 

 

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

Només li faré una apreciació al Sr. Prims tant no, no, no i no, ...vol dir que no s’ha 

canviat de partit?. Gràcies.  

 

El Ple de l’Ajuntament per 1 vot a favor (C’s), 2 abstencions ( 1 PSC-CP  i 1 ICV-EUiA-E) i 14 
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vots en contra (7 CiU, 4 Acord+ERC-AM, 2 C.U.P-P.A, i 1 SI-Solidaritat) dels 17 membres 

assistents, essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, desestima la moció. 

 

 

Moció que presenten  els grups municipals de Ciutadans (C's) i ICV-EUiA-E, instant a 

l'ajuntament de la Garriga a ampliar la seva oferta d'activitats durant la setmana de la 

mobilitat sostenible i segura 

 

Atès que la Generalitat va establir per aquest any la setmana del 16 al 22 de setembre com la 

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. 

 

Atès que durant aquesta setmana es duen a terme en molts municipis de Catalunya activitats 

encaminades principalment cap a la conscienciació de la ciutadania en practicar hàbits de 

mobilitat més saludable, sostenibles, segurs i menys contaminants.  

 

Atès que un any més des de l'Ajuntament de la Garriga no hi ha hagut un veritable esforç en 

pensar i desenvolupar  més activitats que la clàssica bicicletada popular que a més a més s'ha 

realitzat fora de les dates proposades per la Generalitat. 

 

Atès que organitzar una bicicletada d'aquest tipus creiem que no ens pot fer desviar l'atenció del 

lamentable estat d'alguns dels nostres carrils bici que porten anys sense arranjar-se. 

 

Atès que hi ha trams de carrers on l'incivisme d'alguns conductors estacionant en llocs no 

permesos com al carrer Samalús no està sent eradicat amb contundència per aquest Equip de 

Govern. 

 

Atès que creiem que aquest tipus d'iniciatives promogudes per la Generalitat haurien de servir 

per aprofundir en la conscienciació de pràctiques més saludables. 

 

Atès que des del nostre partit polític venim advocant per un model de poble que recuperi el 

carrer per als nens i nenes, que es puguin realitzar hàbits més saludables com anar caminant a 

escoles en un entorn segur o l'extensió dels carrils bicis del municipi. 

 

Per tot l'anterior, el Grup Municipal de C's la Garriga i el Grup Municipal de ICV-EUiA, 
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proposem al Ple l'adopció dels següents  

 

ACORDS: 

 

Primer: Organitzar d'ara endavant els actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 

dins de les dates que marca la Generalitat sense perjudici d'altres activitats durant la resta de 

l'any que comparteixin els objectius d'aquesta iniciativa. 

 

Segon: Organitzar un dels dies inclosos en aquesta setmana com "El dia sense cotxes a les 

escoles" que eviti el trànsit de vehicles privats a les entrades de les escoles de la Garriga sempre 

i quan no sigui estrictament necessari. 

 

Tercer: Promoure durant "El dia sense cotxes a les escoles" una bicicletada i un pedibús des de 

diferents punts de la Garriga cap als col·legis. 

 

Quart: Treballar des de la comissió de participació en altres iniciatives que posin en valor els 

objectius de la Setmana de la Mobilitat. 

 

Cinquè: Vetllar per la correcta pacificació de les zones de plataforma única i prioritat invertida 

incrementant la vigilància per estalviar-nos aparcaments indeguts o una circulació incorrecta. 

 

Sisè: Donar trasllat a les escoles de la Garriga perquè tinguin presents les iniciatives proposades 

des de l'Ajuntament de tal manera que també es puguin organitzar amb temps degut a que la 

Setmana de la Mobilitat sempre acostuma a fer-se tot just iniciat el nou curs. 

 

INTERVENCIONS  

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

En primer lloc dir-los que vostès governen a una velocitat tan summament lenta que 

desespera. Governen gairebé al ralentí i al ralentí no es pot governar perquè vas en punt 

mort. I clar, que passa? Que quan acceleren acostumen a estavellar-se.  

Jo estic molt d’acord amb un consell  de Solidaritat, ara que marxa el Sr. Bernaldo, que ha 

tancat la porta , porten temps dient de que sobretot la part Convergent, (Convergent o 

sense nom, comprenc que ara vostès no saben el nom que tindran en el futur ), que és un 

govern que va amb el pilot automàtic . Hi ha polítiques que vostès fan per cobrir 
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l’expedient i una de les polítiques que fan per cobrir l’expedient és aquesta: Toca la 

setmana de la mobilitat sostenible. Què vam fer l’any  passat?. Una bicicletada. Doncs fem 

una bicicletada!. Perquè hem de pensar més si ja està bé. Cobrim l’expedient .Tot i que és 

un èxit perquè després hi van 300 – 400 persones. És un èxit. Està bé, no discutirem això. 

Però hem d’intentar fer alguna coseta més perquè a sobre que fan la bicicletada la fan fora 

de dates . La setmana de la mobilitat sostenible va acabar el dia 22 i vostès fan la 

bicicletada el dia 25. 

D’això no només podem culpar a Via pública Sra. Marrodán, també l’hem de culpar a 

vostè. Vostè porta  Medi ambient i sembla que els darrers dies han estat més preocupats de 

donar compte del que han fet que del que havien d’haver fet. I hi ha moltes coses que van 

de la mà de Via pública i de Medi ambient i notem que no hi ha la comunicació fluida que 

potser hauria d’haver entre els departaments . 

Amb aquest esperit surt aquesta moció, agraeixo molt a ICV que s’hagi sumat perquè es 

tracta que l’oposició fiscalitzi, intenti aportar coses en una vesant constructiva tot i que 

això és una estirada d’orelles en tota regla, no els hi negaré.  

Posem a la seva consideració els acords, pensem que el que es proposa aquí és trencador, 

no es fa a molts municipis.  

És molt important que a les generacions futures les conscienciem del tema de la mobilitat, 

del tema de la sostenibilitat i que millor que inculcar-ho des de les escoles. Dit això llegiré 

els acords.  

 

El Sr. Guillén llegeix els acords de la moció.  

 

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

Ens hem adherit a aquesta moció perquè la mobilitat sostenible és un tema important per 

nosaltres, com ja se sap. Prova d’això és que durant els anys que vam governar vam 

promoure accions durant tot l’any i també durant la setmana de mobilitat sostenible. Es 

van fer curses de transports, es va anar amb bici a l’escola, exposició de vehicles elèctrics. 

Actualment (és una petita crítica) l’equip de govern no promou la mobilitat sostenible i a 

més és tolerant amb les pràctiques incíviques, com l’aparcament a l’illa de vianants.  

 

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

La veritat és que quan vàrem llegir el títol de la moció vàrem pensar que era encertat el fet 

de plantejar-nos ampliar aquesta oferta d’activitats de la setmana de la mobilitat fent-la 
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coincidir amb les dates de la setmana de la mobilitat. És a dir, anar més enllà d’una 

bicicletada, que val a dir que aquest any ha estat un èxit , quan vàrem estar aquí repartint 

les matricules vàrem poder comptabilitzar unes 350 bicicletes que van participar de la 

cursa , moltes més que l’any passat. Jo crec que aquesta és una dada d’èxit , però és cert 

que potser hem de treballar aquest impuls i incrementar aquestes activitats. 

Ara bé,  quan vàrem seguir llegint la moció i vàrem estar debatent el tema ens vam adonar 

que ampliar si! . Com?. Parlem-ne . Aquesta moció no convida al diàleg . Perquè aquesta 

moció el que fa és presentar tot un reguitzell de propostes molt concretes sense haver 

tingut en compte tots els actors que han de poder participar en la decisió de quines han de 

ser les activitats més adequades per celebrar la Setmana  de la mobilitat . Ara ens 

comentava la Sra. Farrerons, per exemple, l’exposició vehicles elèctrics  que aquí no està 

exposat, però en canvi hi ha altres coses exposades. És a dir la reflexió que ha fet el Sr. 

Guillén al voltant de que cal la implicació de més àrees, estem totalment d’acord. Cal una 

visió de tots els actors entorn de la mobilitat i per tant l’opinió de tots aquests actors i és 

per quest motiu que nosaltres no podem votar favorablement aquesta moció, perquè ens 

tancaríem al  plantejament d’unes activitats que avui per avui, tampoc s’han estudiat, 

tampoc s’han valorat si són les més adequades en la celebració d’aquesta setmana de la 

mobilitat sostenible.  

Repeteixo amb  el títol ens sentíem molt còmodes perquè entenem que tot és amb un afany 

de millora, però amb aquestes propostes tant concretes a nosaltres ens tanquen el marge de 

maniobra per poder parlar, per poder debatre, per poder pensar, reflexionar i de cara a 

l’any vinent millorar les activitats al voltant d’aquesta setmana de la mobilitat sostenible. 

És per aquest motiu que nosaltres no donarem suport a aquesta moció. 

 

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

Bona tarda una altra vegada. Miri Sr. Guillén i Sra. Farrerons, nosaltres en llegir la moció 

vam anar reflexionant sobre tots els apunts que hi feien vostès i els acords. Ens vam 

arribar a plantejar de votar-hi favorablement perquè en el fons compartim algunes de les 

reflexions que inclouen, en el sentit que treballar per la Setmana de la mobilitat implica 

poder disposar d’una partida concreta del pressupost i poder destinar el màxim de recursos 

possibles per aconseguir el que és important en una setmana de la mobilitat o en una 

política ambiental que tendeixi a una millora de la sostenibilitat i de la qualitat ambiental, 

que és canviar la consciencia dels ciutadans, aquesta és la gran clau de la mobilitat en 

aquests moments. 
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Però nosaltres acabarem abstenint-nos  perquè entenem que s’ha de buscar una visió de 

col·laboració , s’ha de buscar una visió de voler treballar pel municipi i crec que en el fons 

és el que volen tot i que ho diuen,  no sé si dir amb males arts, però si que amb un to que 

no és massa adequat. Vostès proposen que es pugui treballar conjuntament, que es pugui 

fer un espai de debat en què es puguin aportar propostes i activitats a treballar, no només 

durant la setmana de la mobilitat sinó, he entès, durant tot l’any . Però és clar, si ja posem 

la llista per anticipat en una moció.......a més a més en una moció!, tot i que a nosaltres ens 

semblava que la reflexió sobre un fet com aquest era més lògica d’un prec o d’una 

pregunta, si ja posem la llista de les coses que hem de fer, poc debat tindrem. 

El nostre vot cap a l’abstenció passaria per entendre, que si, que s’han de treballar 

diferents línies de nous projectes, de noves apostes i penso que aquesta predisposició que 

fins ara hem  expressat els grups de treballar en la setmana de la mobilitat facilitarà que 

des de l’àrea puguem tenir una partida més ben dotada. En  aquests moments estem 

treballant quatre conceptes de sensibilització ambiental amb 12.000€ i aquí entraria la 

Setmana dels residus, la Setmana de l’energia, la Setmana de la mobilitat i totes les 

poquetes coses que puguem fer. Si tots estem d’acord en què hem de treballar per la 

mobilitat, podem apostat per tenir una partida com pertoca en el pressupost . 

Els deia que nosaltres tendiríem a l’abstenció, retirant alguns dels acords que són 

especialment alguns que ja proposen unes activitats específiques, que serien el segon i el 

tercer , perquè estaríem d’acord en què s’ha de treballar i millorar la pacificació,  estaríem 

d’acord en què s’han de treballar les activitats,  estaríem d’acord en què s’ha de buscar la 

consciència col·lectiva durant tot l’any  i en qualsevol cas a l’acord sisè quan vostès diuen 

donar trasllat a les escoles ens fa l’efecte que ens quedaríem molt curts si el que busquen 

és la sensibilització de tots els garriguencs, traslladar això només a les escoles. És veritat, 

la bicicletada sempre és un èxit perquè es fa una feina molt intensa amb les escoles  

(entenem que la conscienciació dels infants és el que més ajuda a consolidar les 

polítiques), però entenem que s’ha d’ampliar a més gent.   

Estem en aquesta posició, ens abstindrem però a més a a més demanaríem retirar aquests 

dos punt, sinó no podrem fer aquest suport. Gràcies. 

 

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

Nosaltres votarem a favor. És curiós perquè precisament el que ens ha fet votar a favor , 

però no adherint-se, (és el que comentava ara la Sra. Marrodán), és que creiem que 

s’assenyalen qüestions pertinents, el caràcter testimonial de les activitats programades, 
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l’estat del carril bici, els problemes d’incivisme sobretot relacionats amb l’aparcament, la 

batalla del carrer Samalús com a paradoxa gairebé ,... però els acords proposats després 

potser si que els hem trobat una mica...desordenats, de vegades poc ambiciosos  potser per 

massa concrets. Almenys aquest és el nostre punt de vista. Hi ha coses molt concretes i 

destinades a ampliar l’oferta d’activitats de la Setmana de mobilitat sostenible i segura, 

però potser a nosaltres ens agradaria més que treballéssim de cara a ampliar-ho tot l’any i 

entenem la utilitat i la intenció de conscienciació que té la Setmana , com pot tenir el dia 

sense cotxes o iniciatives d’aquesta mena. 

Però la gràcia potser de tot plegat és que poguéssim anar més enllà i com abans ha 

comentat el Sr. Bernaldo quan ha dit que potser caldria un debat, no sé si en la qüestió de 

mobilitat i les seves derivades,  també caldria veure com ho resolem aquí i com fem 

perquè al llarg de tot l’any i de forma més aviat permanent es resolgués, per exemple, els 

cotxes lluny de les escoles d’una forma més sostinguda.  

El Sr. Guillén sap com jo, perfectament, que l’incivisme és, per desgràcia, bastant habitual  

a la vora de les escoles, és un lloc sensiblement perillós. Que els vianants guanyessin, 

l’hegemonia, per dir-ho així, a l’àmbit de la mobilitat urbana i que hi hagués un programa 

de camins escolars en funcionament, que el carril bici estigués en condicions i guanyés en 

metres si convingués. Tot això.  

 

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

Abans de tot, deixeu-me felicitar als companys de Ciutadans i als companys d’ICV. 

Bàsicament perquè és una del es poques mocions que del temps que porto en aquest 

plenari, veig que es parla de coses del municipi . Per això ens hem de felicitar tots plegats. 

Sembla que només està el monotema a l’hora de presentar mocions i ara hem vist que 

també es pot parlar de política municipal. Estem aquí per això.  

Dit això, nosaltres hi votarem a favor. És veritat que no ens hem adherit per la concreció 

d’alguns punts. Entenc que s’han proposat aspectes concrets, però crec que ningú, ni 

Ciutadans, ni en aquest cas ICV ,es tanquen en aquests conceptes concrets, en aquestes 

activitats en concret. Són propostes. Propostes que jo veig amb bons ulls, que tot el grup 

veu amb bons ulls. Fins i tot quan ho vam discutir vàrem dir que podien ser perquè ja 

estaven fetes a altres  municipi fins i tot s’han fet a grans ciutats, no només a municipis 

com la Garriga. Per tant no ho veiem amb mals ulls. No ens semblen propostes molt 

agosarades. Ens sembla un bon punt de partida. Amb el tema de la reunió sobre la  

Fundació Universitària Martí l’Humà portem  un any, vull dir que necessitem concreció i 
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en aquest cas Ciutadans i ICV ens han proposat una concreció en un tema municipal . És 

veritat que tots ens hem d’emplaçar a treballar. Per això hi  votarem a favor només faltaria. 

 

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

Nosaltres volem felicitar la iniciativa perquè aquí la clau és que es presenta en format de 

moció una cosa que és la única opció que tenim de parlar-ne. Mai se’ns ha consultat com 

volíem la Setmana de la mobilitat o el Dia de la mobilitat i per tant si hi ha  companys que 

ho fan i que aporten idees penso que ens hauríem de rumiar bé si donem o no el nostre vot. 

Si a partir d’ara ens hem de reunir... bé “a partir d’ara “ ha vingut arrel de la moció, però 

fins ara només ens han dit que hi havia les bicicletes pel poble. 

Nosaltres votarem a favor.  

 

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

En primer lloc dir que m’ha sobtat que em respongui vostè, Sra. Budó. Vostè què és, el 

comodí que està en tot?. Jo pensava que m’anava a respondre el regidor encarregat de via 

pública...  

 

Intervé la Sra. Meritxell Budó: 

Penso que té una confusió perquè la Setmana de la mobilitat no s’organitza des de Via 

pública, s’organitza des de Medi ambient. 

En tot cas permeti’m que li recordi que no és el regidor de Via pública el responsable de la 

Setmana de la mobilitat sinó que és la regidoria de Medi ambient qui ne s’encarrega per 

tant deixi al regidor de Via pública tranquil en aquest sentit i des del nostre grup som 

lliures per decidir qui contesta.  

Ara pot continuar, però és que li havia de fer aquest aclariment perquè penso que tenia 

aquesta confusió.  

 

Segueix el Sr. Guillén: 

Li agraeixo enormement que em deixi continuar, pensava que m’anava a tallar el micro 

com acostuma a fer.  

Vostè pot contestar quan vulgui, per això té la potestat, només dic que m’ha sobtat perquè 

en els atesos s’interpel·la a Via pública i com li he dit a la Sra. Marrodán hi ha coses que 

depenen d’ella i bé que li he dit a ella.  

Dit això no em vull desviar de la qüestió per aquest excés de protagonisme que sembla que 
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li agrada tenir a vostè Sra. Budó. Però a veure a mi no m’ha acabat de quedar clar si les 

propostes li han agradat o no  li han agradat. No m’ha quedat clar si Convergència vota a 

favor, vota en contra o s’absté. Bé que no vota a favor si m’ha quedat clar.  

Després diuen que està massa concretat. És que si no concretem!. Amb aquest govern si no 

concretem és que no anem enlloc. Ho ha dit el Sr. Valiente abans,  per una reunió amb la 

Fundació Martí l’Humà, portem un any .Si a les mocions no concretem el que volem fer i 

ho deixem en obert es corre el risc de quedar-se “en agua de borrajas” que es diu en 

castellà i aquesta no és la nostra intenció. 

Senyors de Convergència el punt quart ho deixa molt clar  i deixa molt obert tot el tema. 

Deixa treballar des de la Comissió de Participació en altres iniciatives. Si vostès tenen 

idees, que ho dubto, posin-les en valor, però si altres grups hem tingut idees no ens les 

esclafin. Poden dir que no els agraden i punt, però no ens diguin que hem concretat 

massa!. 

A Esquerra, ens queda clara l’abstenció, però també va en línia del que ara parlàvem amb 

la Sra. Budó, no podem moure res, (o almenys jo, no sé que farà ICV) , les iniciatives no 

són tan agosarades, com ha dit el Sr. Valiente, són fàcils de fer i deixen la porta oberta a 

fer-ne d’altres. 

A mi sempre m’agrada treballar per objectius i això té, 2, 3 objectius . De veritat que no 

concebo una moció sense concretar les coses, deixant-les en obert, no serveix de res 

perquè llavors no fem res i no debatem res.  

Com li he dit no retirarem res, si de cas podríem afegir-ne propostes seves. Crec que el que 

demanem està molt a l’abast de l’ajuntament. 

Vull agrair a la resta de grups  que votareu a favor, a la CUP, al PSC a SI-Solidaritat  i 

també al que diu el Sr. Prims que això ho hauríem de fer tot l’any. També el punt quart 

crec que recollia tot això: Que no hem de ser bons al Nadal, sinó que hem de ser bons tot 

l’any . Amb això podem fer iniciatives tot l’any, clar que si!. 

Poc més a dir, esperem que surti endavant la moció, però com encara no sabem si 

Convergència s’absté o no s’absté.   

 

Intervé la Sra. Meritxell Budó: 

No s’impacienti que ja ho veurà al moment de la votació. En tot cas dir-li que el nostre 

vot, quan el manifestem no és en sentit d’esclafar re, sinó que és en sentit, repeteixo, 

d’obrir aquest procés a tots els actors que han de poder participar en aquestes decisions i 

per tant com ja li he dit abans no li donarem recolzament en aquesta moció. Res més a dir, 
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però ni esclafar, ni aquest llenguatge que avui vostè està utilitzant, abans amb “ república 

bananera”, més abans amb no sé què. Nosaltres aquest llenguatge als plenaris no 

l’utilitzarem, a nosaltres no ens agrada aquest llenguatge. Nosaltres respectem el seu 

posicionament, respectem les seves propostes, li he dit que al llegir el títol de la moció ens 

va semblar una cosa que realment buscava un consens i un treball conjunt. Òbviament 

llegint els acords ja vam veure que no i després de la seva exposició tenim clar el sentit de 

vot que ara en el moment de la votació expressarem però que ja li avanço que és negatiu.   

 

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

Jo només voldria afegir una cosa i és molt simple: A més a més de presentar mocions els 

convido a participar  dels actes, encara que només siguin una bicicletada. Tan de bo en tots 

els actes que es treballin a partir d’ara hi siguin !.  

 

El Ple de l’Ajuntament per 6 vots a favor (2 C.U.P-P.A, 1 C’s, 1 PSC-CP i, 1 SI-Solidaritat i 1 

ICV-EUiA-E), 4 abstencions (Acord+ERC-AM) i 7 vots en contra (CiU) dels 17 membres 

assistents, essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, desestima  la moció. 

 

 

Moció  que presenta el grup municipal d’Acord+ERC-AM, de reconeixement a les víctimes de 

la colonització d’Amèrica. el dia 12 d’octubre 

 

El dia 12 d’octubre, segons la Ley 18/1987 de 7 de octubre, que establece el día de la Fiesta 

Nacional de España en el 12 de octubre, declara a tots els efectes el dia nacional d’Espanya sota 

el nom de “Fiesta Nacional de España”. L’exposició de motius d'aquesta llei diu el següent: 

 

“La efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del 

Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los Reinos de 

España en una misma Monarquía, inicia un período de proyección lingüística y cultural más 

allá de los límites europeos.” 

 

Aquesta justificació amaga la realitat de la celebració: la data del 12 d'octubre del 1492, tret de 

sortida de l'activitat colonitzadora de terres americanes per part del regne de Castella, finançada 

pels Reis Catòlics, Ferran II d'Aragó i Isabel I de Castella. Una colonització que no va suposar 

la integració pacífica dels pobles, sinó una tirania basada en el genocidi humà a les cultures que 
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van oposar-se a sotmetre’s al jou de la monarquia castellana, i també un incalculable espoli 

econòmic en favor de la metròpoli. La corona castellana es va enriquir gràcies a l’empobriment i 

l’eliminació de cultures i pobles americans. 

 

La  celebració d’aquesta festivitat és una anomalia dins de la resta dels d’estats europeus, fins i 

tot en aquells que el segle passat també van viure dictadures feixistes, precisament perquè 

recorda aquest passat colonitzador, esmentat prèviament. 

 

Atès que trobem que la conservació de la celebració del dia 12 d’octubre com a “Fiesta 

Nacional de España” suposa seguir estant donant suport a aquell genocidi.  

 

Lamentem tots els danys que el regne de Castella i, si fos el cas també, de la Corona d'Aragó, 

van causar a les comunitats sotmeses en terres americanes o en qualsevol altre indret del món, 

durant els seus períodes històrics expansius i colonitzadors. 

 

Per tot l’exposat proposem els següents 

 

ACORDS: 

 

Primer. Demanar que el dia 12 d’octubre del 2016 la senyera onegi a mitja asta en 

reconeixement a totes les víctimes d’aquest genocidi. 

 

Segon. Instar al Govern de Catalunya a establir les mesures pertinents per declarar-se contrari a 

la celebració de la Fiesta Nacional del 12 d’octubre per respecte a totes les víctimes de la 

colonització. 

 

Tercer. Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament d'Afers Exteriors, 

Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya i a les Corts espanyoles. 

 

INTERVENCIONS  

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

Bon vespre a tothom. Aquesta moció la presentem a instàncies de la les nostres 

joventuts. Agraïm i és bo tenir joventuts que ens empeny amb rauxa i amb força i ens 

traslladin   aquest tipus de debats aquí a l’ajuntament.  
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Dit això, voldria fer una prèvia  per tal de provar, amb aquest debat,  que els que s’hi 

senten desconnectats amb  aquest tipus de mocions nos se’n sentin en aquest cas i 

mirem de debatre-ho i els que tradicionalment estan oposats a mocions que alguns 

considerin de tipus sobiranista no la consideren aquesta com a tal sinó que la consideren 

com una moció de tipus universal.  

Al nostre país, no sempre, però tenim per costum celebrar, commemorar dates d’una 

manera que alguns troben peculiar. Per una banda alguns consideren que és festa 

nacional també el dia de San Jordi, per exemple. Celebrem la cultura, l’estimació entre 

les parelles, l’amor, etc.,  i som capaços d’intercanviar-nos llibres per roses i aquesta és 

una manera de considerar una data com a nacional. A més a més commemorem també 

la tràgica derrota de l’entrada dels Borbons i francesos a Barcelona i la fi de les 

llibertats, commemorem una derrota.  

En canvi l’Estat espanyol o Espanya, com vostè vulgui, amb tota naturalitat celebra el 

que jo crec que està reconegudament per tothom, o gairebé per tothom, com el genocidi 

de pobles i cultures d’Amèrica . És bo reconèixer que de genocidis hi ha hagut per tots 

els gustos, per descomptat, a Europa desgraciadament i a Espanya i a Catalunya al llarg 

de la història s’han fet moltes salvatjades, algunes descrites i altres encara pendents 

d’escriure. Però afortunadament en aquest país no tenim per costum celebrar-les mentre 

que sembla que al llarg de la història de l’Estat espanyol o potser no sempre a tota la 

història, però sovint, se n’ha enorgullit, com en aquest cas.  

De fet aquest orgull que segurament senten alguns, no crec que siguin tots, de celebrar 

aquesta festa en aquests termes, és el que a alguns altres, aquí, ens produeix una 

profunda vergonya. És un motiu més pel qual, (i ara si que entraré en sobiranisme, 

perdoneu que faci un parèntesis),  alguns voldríem sortir d’Espanya, per aquests tipus de 

celebracions .  

Seria molt fàcil que el 12 d’octubre es celebrés com la festa del Pilar, a mi per exemple 

em seria indiferent però com a mínim no em produiria la vergonya que em produeix 

celebrar aquests tipus de festes. 

Us demanaríem el vot a favor en aquest moció per veure si podem treballar perquè 

l’Estat deixi d’alimentar aquest tipus de vergonya que sentim a l’hora de celebrar un 

genocidi com és el dels pobles d’Amèrica o de qualsevol altra banda del món.  

 

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

Des del nostre grup volem deixar de celebrar el 12 d’octubre perquè volem deixar de 
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formar part d’Espanya, (Sr. Guillén he dit Espanya i no em tremola la veu al dir-ho i no 

s’han apagat els llums, veu com no passa res per dir-ho?). Nosaltres volem deixar de 

formar part d’Espanya  i aquestes festes que celebra. Per això al principi de les mocions 

hem donat suport al Parlament en el seu procés cap a la consecució d’un nou Estat en 

aquest Procés Constituent. 

Escolti, avui ho ha dit clar i català el President Puigdemont al debat del Parlament, ha 

posat dates, per tant amb molta probabilitat el 12 d’octubre del 2017 ja s’haurà fet un 

referèndum per la independència  de Catalunya i vol dir que amb molta probabilitat en 

aquest plenari deixarem de debatre aquest tipus de mocions, perquè creguin-me que 

vostè Sr. Guillén en té ganes, però nosaltres també . També tenim ganes de deixar de 

debatre aquests temes als plenaris de la Garriga , perquè voldrà dir que s‘haurà assolit 

aquesta fita que el país demanda i per la qual el Parlament de Catalunya  té un mandat 

clar i explícit de la ciutadania, expressat a les urnes aquesta setmana va fer un any, 

recordo, el 27 de setembre  passat.  

El que passa és que nosaltres acords com que la bandera onegi a mitja asta del balcó de 

l’ajuntament per aquesta data concreta ens sembla que no toquen i és així perquè 

pensem que hi hauria molts casos pels quals la senyera que tenim a la façana de 

l’ajuntament hauria de penjar a mitja asta. No només recordant les víctimes del 

genocidi, els assassinats, els saquejos i tots els crims que es van produir contra la 

població indígena. És cert que es van produir, però no només es va produir el 12 

d’octubre, es van produir el 13, el 14, el 15 i es van estar produint durant tot el temps en 

què Espanya va estar colonitzant les terres americanes. En aquest sentit això de la 

bandera nosaltres no ho compartim. Compartim denunciar, compartim seguir treballant 

per combatre la història com l’han volgut explicar alguns i que es pugui explicar la 

història real d’aquest país i del país que n’és el nostre veí i volem, òbviament deixar de 

celebrar el 12 d’octubre, però per això hem d’entrar en  la línia i aquesta ha de ser  la 

que avui el President Puigdemont ha explicitat al Parlament de Catalunya.  

Per això nosaltres avui en aquesta moció ens abstindrem, perquè entenem que per deixar 

de celebrar el 12 d’octubre, per fer un reconeixement a les víctimes de la colonització 

d’Amèrica tenim altres mecanismes que considerem tenen el mateix valor que pugui 

tenir aquesta moció que vostès avui presenten. Nosaltres com ho veiem des d’aquest 

punt de vista, ens abstindrem. 

 

Intervé el Sr. Roger Prims, en representació del grup municipal de la CUP-PA: 
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Ja han avançat molt l’argumentari les forces precedents. La Festa Nacional d’Espanya, 

abans Festa de la Hispanitat, abans dia de la Raça que coincideix a més amb el Dia de 

les Forces Armades que és la diada d’un exercit que els darrers 200 anys s’ha dedicat 

bàsicament a guanyar guerres contra el seu propi poble, no ens agrada. No ens agrada 

per colonialista, no ens agrada per imperialista, no ens agrada per militarista, no ens 

agrada per supremacista, no ens agrada!.    

Independentment del que digui el Sr. Puigdemont o si hi ha referèndum o si hi ha 

independència, no ens agradaria. Si jo em sentís espanyol tampoc la voldria aquesta 

festa.  

Amb mocions com aquesta em ve al cap aquella sentència tan oportuna i tan afortunada 

que ja ha sortit altres vegades i que diu “ nosaltres ja hem desconnectat” . Veient una 

moció així a vegades et pots sentir temptat a fer-la servir, però nosaltres hi votarem 

favorablement.  

Més que una qüestió de l‘imaginari que ens domina podríem pensar que qui som 

nosaltres per dir quina diada ha de tenir l’Estat espanyol en aquest cas .O de la idoneïtat 

de la data i de la seva  significació. A qui, amb un mínim de fonament democràtic, li pot 

venir de gust la celebració d’un dia que  a més l’extrema dreta feixista espanyola té com 

a referent essencial?. Més enllà d’això la trobem de “ marcar perfil” més que d’una altra 

cosa. Una mica poc valenta. Li falta virtut que deia la meva àvia. 

Si ens hi fiquem  jo més aviat deixaria de celebrar, o d’observar aquest dia com a festiu. 

Fem-ho no festiu i neguem-ne tot el caràcter i la banalització implícita de tot el que 

amaga fer-lo festiu. De fet us ho proposem, no obliguem el sentit del vot, és cert , no ens 

agrada i nosaltres votarem favorablement la moció, però si us sembla bé es podria 

incloure un acord que inclogui el 12 d’octubre com a laborable al nostre poble.  

 

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

Que suerte que no tenemos una estatua de Colon en la Garriga! No sabe cómo le 

agradezco Sr. Marco que haya presentado esta moción. No sabe cómo se lo agradezco! 

Cuando la leí la primera vez, creo que fue el jueves cuando la envió la Sra. Marrodán, 

pensé “¿pero donde van con esta moción a revisar la historia de hace 500 años en el 

ayuntamiento de la Garriga? “. Pero luego vi que era una oportunidad magnífica para 

pasar un fin de semana desempolvando mis apuntes de la carrera, releyendo mis 

maestros: Espino, García Cárcel, Antonio Simón, por cierto el mentor de su presidente 

Junqueras,  y releer o recoger de mi biblioteca un libro que leí hace diez años o más, 
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(más, porque no vivía aun en la Garriga)  “Imperio: La forja de España como potencia 

mundial “ que es un buen libro y un buen manual que se recomienda para entender 

sobre todo el siglo XVI español. Yo como Rosendo Mercado prometo estarle 

agradecido por esta moción, claro que sí, pero no le pediré posar para usted ni mucho 

menos.  

Dejando de lado los cumplidos yo no sé quién le ha escrito esta moción, porque flojea 

en conceptos i en procedimientos históricos por todas partes. No habrá sido Junqueras?  

Mire, definición de genocidio según la Real Academia de Lengua Española: 

“Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, 

religión , política o nacionalidad.”. Definición de l’Institut d’Estudis Catalans : “ 

Exterminació d’un poble d’un grup étnic, etc. “  Vista la definición Sr. Marco deniego 

la mayor . No hubo genocidio alguno en hispano-américa ciñéndonos al significado de 

la palabra en el propio diccionario. No lo hubo. Lo que si hubo fue una gran mortandad, 

evidentemente que la hubo, claro que sí!. Pero esto no lo dice Ángel Guillén en su 

calidad de historiador latente retirado, ni portavoz de Ciutadans , esto se lo dicen 

historiadores reputados, hispanistas como Henry Kamen, John Lynch, Maria Sáenz 

Quesada, Chales Mann, Alfred Crosby o ecólogos como Jared Diamond. Al menos les 

doy fuentes porque ustedes no han dado ni una. Podrían haber citado al mítico Fray 

Bartolomé de las Casas y su "Brevísima relación de la destrucción de las Indias" o a 

Jordi Bilbeny ese que convierte en catalanes a cualquier eminencia mundial, pero ni eso. 

Ustedes aquí no dan ninguna fuente salvo este redactado patidifuso que nos han 

presentado.  

Estos hechos que se han puesto de manifiesto porque las enfermedades portadas por los 

europeos a las cuales los indígenas no estaban inmunizados son la mayor culpable de la 

alta mortandad que se produjo en Latinoamérica. Sin perjuicio de las guerras de 

conquista, de las explotaciones de la encomienda  que intentaron resolver las leyes 

nuevas de 1542 y que no lograron. La corona dicta leyes para evitar los abusos de las 

encomiendas americanas i vamos a aplicar la lógica: Es imposible que una población de 

colonos tan pequeña pudiera exterminar a  tantos millones de población indígena sino 

fuera por la ruptura social que provocó la desafortunada aparición de enfermedades 

contra las que, como decía antes, no estaban inmunizados los indígenas, como la gripe , 

el sarampión, la viruela. Algunas llegaron incluso antes que los  propios conquistadores 

y le pongo el caso práctico, (porque me gusta poner ejemplos y sobre todo cuando hablo 

de historia porque es una materia que me he criado en ella), el caso del imperio inca. 
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Cuando llega Pizarro al imperio inca el padre de Atahualpa había muerto unos años 

antes por una epidemia de viruela y la población inca había disminuido precisamente 

por esa epidemia de viruela. 

Lo que hay aquí Sr. Marco es lo de siempre en su partido es una hispanofobia 

recalcitrante que le ha nublado la vista a la hora de redactar esta moción. Ustedes tienen 

una amnesia selectiva. Ahora mismo me viene a la cabeza las calles de Barcelona 

dedicadas als almogàvers .Els almogàvers no eran más que una almas benditas. Si 

ustedes viajan a Grecia y yo he tenido la oportunidad de viajar por temas de trabajo, 

verán  que allí  todavía se acuerdan de los almogàvers. . A este paso un día vendrán aquí 

con una moción y  le pedirán cuentas al imperio romano porque  vinieron aquí (la 

república romana, que luego fue imperio) y se cargó a los íberos i salieron los celtas que 

es la población autóctona de la península.  

Todos los procesos de conquista i colonización, Sr. Marco, todos, a lo largo de la 

historia, es una constante, vienen asociados a procesos de violencia y lo vemos en la 

actualidad también. Pero lo que se celebra el día 12 de octubre no es ninguna conquista, 

no es ningún genocidio, se celebran unos lazos culturales entre dos partes del mundo 

que comparten idioma i ciertos rasgos de cultura, como pasa en los países anglosajones 

en la Commonwealth o como pasa en los países del área francesa con la Francofonia. 

Para acabar, yo creo que el pleno municipal no es un sitio para debatir de historia, 

aunque estaría bien, de tanto en tanto, aprovechando que aquí tenemos varios 

licenciados en historia. Pero yo este debate historiográfico estoy dispuesto a hacerlo con 

ustedes en el flamante local de Can Xic Corder, pero eso si Sr. Marco hagámoslo un día 

que no tengamos ni junta de portavoces,  ni comisiones políticas porque este concejal, a 

diferencia de otros, tiene claras cuáles son sus prioridades. Gracias. 

 

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

Jo us ho confesso, sóc sincer, que aquest cap de setmana no he desempolvado los 

apuntes de la universidad. No. He estat caminant . He anat a la festa de la rosa, he anat 

a fer actes i fins i tot a donar un passeig per la Garriga fins que va arribar la pluja. Però 

no he tingut temps pels apunts de la universitat, ni per anar a la biblioteca.  

Dit això, jo el 12 d’octubre crec que és una festivitat retrògrada, tot i que em sento 

espanyol. Jo no crec en la salvació tot i que entenc la postura que han dit els companys 

de la CUP, que si no ho volem celebrar no ho celebrem, però treballar també!. No 

agafem el dia festiu! Aquí o” todos moros o todos cristianos”, però això  d’agafar el dia 
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festiu  però plorant perquè no vull em sembla una mica inverosímil.  

Ara entenc que el 12 d’octubre no es pot declarar dia laboral al poble de la Garriga, però 

de cara a l’any vinent si es pot declarar, suposo. Poseu-lo a la moció i li dieu als 

treballadors de l’ajuntament de la Garriga que han de venir a treballar. És un 

posicionament de l’ajuntament de la Garriga, és dia laborable i si volen festa que se 

l’agafin d’assumptes propis si és això el que defenseu.  

Jo passo directament d’aquesta moció. He desconnectat totalment, he desconnectat fa 

temps (tot i que us veig amb els mòbils que no tots heu desconnectat, però jo si). Per 

tant  votaré en contra de la moció.   

 

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

Jo subscric tot el que ha dit el Sr. Prims .Votarem a favor d’aquesta moció, no pot ser 

d’una altra manera però jo penso que aquests tipus de mocions donen joc a la gent com 

el Sr. Guillén que fins i tot ens fa els seu discurs amb la lengua del imperio. Penso que 

no cal fer la independència contra ningú, ho penso  jo personalment, potser el meu partit 

pensa una altra cosa. Votaré a favor perquè estic en contra d’aquesta festivitat que crec 

és retrògrada, com diu el Sr. Valiente, però com diu el Sr. Pubill desconnectem! Però a 

veure si és veritat que ho fan, perquè ho diuen però no sé si ho fan. En qualsevol cas 

nosaltres votem a favor.  

 

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

 Nosaltres també votem a favor i no és precisament en clau sobiranista però estem d’acord 

  amb el tema de no celebrar aquesta festa en absolut.  

I Sr-Guillén em diuen que li recomani que llegeixi “Las venas abiertas de 

Latinoamerica” de Galeano que si  parla de genocidi.  

 

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

He leído Las venas abiertas de Galeano, obviamente y hay que leer lo que dice Galeano 

a posteriori de su libro. Pero Galeano no es historiador  y a mí me gusta hablar de 

historiadores. Es como decirme que la historia de Cataluña se tiene que estudiar por los 

que escriben literatura ficción.  

Para acabar Sr. Bernaldo, no es la llengua de l’imperi, és la llengua materna meva i es 

mereix el mateix respecte que tinc jo per la llengua catalana. D’acord?. 
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Intervé el Sr. Lluis Marco: 

Miraré de ser breu i respondre per ordre. Sra. Budó els dies 13,14 i 15 evidentment que 

això va seguir passant, això és un símbol, de la mateixa manera que la celebració de la 

festa de la hispanitat, que anteriorment es deia d’altres maneres, eren símbols de 

celebracions que ens alçaven l’orgull d’un país per celebrar alguna cosa. Nosaltres en 

celebrem d’altres i per tant la proposta de posar un crespó negre, baixar la bandera a 

mitja asta, etc.,  és un símbol. El dia 13 ja no cal, el símbol és un dia . 

Em sembla que al principi no m’he explicat bé , he demanat fer un esforç per poder 

debatre sobre un tema sense penjar l’etiqueta d’espanyolista o independentista. Si vostè 

no vol que li digui genocidi jo de fet no em sabia de memòria la definició de la paraula, 

disculpi’m, i si no vol que li diguem genocidi parlem de grans mortaldats, però es 

tractava d’obrir  un debat de tipus universal, si vol, sense entrar en aquest tipus de 

matèria per tal de poder mirar que un Estat que celebra unes coses que a alguns ens 

semblen molt desagradables, vaja ens fan vergonya, deixi de fer-ho, simplement. Que 

no es celebrin aquestes coses perquè alguns no entenem com senten orgull de celebrar 

això.   

Quan vostè ens diu que en realitat aquesta festa serveis per unir dues cultures que estan 

a banda i banda de la Atlàntic, ara voldria fer una llista de la gent que a l’altra banda de 

l’Atlàntic celebra aquesta festa. Segur que en trobarem algú, segur, però el que veiem, 

fins i tot  de la gent que viu aquí a Catalunya, és que senten vergonya d’aquesta 

celebració. Simplement demanem que deixin de celebrar-ho, és això.  

De la mateixa manera que nosaltres som capaços de commemorar una derrota o de 

celebrar la festa dels enamorats ells podrien fer exactament el mateix . Celebrar coses 

que siguin interessants de celebrar, només es tractava d’això.  

El dia que siguem independents  jo celebraré molt no tenir aquest dia festiu. De tota 

manera  pels regidors d’Acord i d’ERC aquest dia no serà festiu perquè pensem venir a 

treballar, estarem tot el matí aquí, alguns potser també a la tarda si és que la feina els 

obliga, d’altres a la tarda no hi serem perquè la canalla si fa festa obligatòriament. 

Pel que fa a decretar aquest dia no festiu a la Garriga, em penso que això legalment no 

es possible. El que si pot ser és que per exemple els comerços tinguin obert aquest dia, 

que sigui un dia en què els comerços puguin desenvolupar tasques i nosaltres anar a 

comprar com a protesta , si volen.  

També i potser ara em fico on no hem toca, els treballadors de l’ajuntament que vulguin 

venir a treballar  podríem fer un esforç per mirar de condonar el dia o fer algun canvi. 
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En el cas dels regidors d’Acord segur que vindrem  a treballar, Gràcies.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Només puntualitzar que el 12 d’octubre és una festa que no és una festa local . És a dir 

no és a l’ajuntament de la Garriga a qui li pertoca decidir aquest marc festiu . Com 

sabran vostès, perquè no és nou d’ara sinó que jo sempre recordo que hagi estat així, 

aquí al plenari de la Garriga només es decideixen les festes locals perquè les d’àmbit 

autonòmic, en aquest moment es diuen així i les d’àmbit nacional ja ens venen  

predisposades per un calendari. A partir d’aquí nosaltres només tenim competència per 

decidir quines seran les festes locals de l’anualitat vinent.  

  

El 12 d’octubre consta com a festiu  i no seria la primera vegada que l’ajuntament de la 

Garriga sense la necessitat de cap moció, ha obert les portes o ha posat a disposició dels 

treballadors que hagin volgut venir treballar les dependències municipals. Això no és 

res nou, això s’ha fet i els treballadors que lliurement varen optar per venir a treballar 

així ho varen fer, però   no es va canviar la festa per un altre dia perquè aquesta és una 

festa, repeteixo, de caràcter nacional que no ens pertoca a nosaltres el poder-la moure 

del calendari.  En aquest sentit els que ho vulguin fer  podran tornar a fer-ho com 

sempre.  

A partir d’aquí els regidors que calgui perquè nosaltres regidors i jo mateixa com a 

alcaldessa sigui festiu o sigui dissabte o diumenge, moltes vegades hem de treballar, per 

tant si el 12 d’octubre hi han activitats òbviament que treballarem i potser no serà una 

feia de porten endins, de despatx, sinó de portes enfora perquè també és aquesta feina la 

que ens pertoca fer  als representants polítics i tampoc seria cap novetat que aquest any 

ni els regidor ni els treballadors que així ho desitgin puguin treballar. 

Volia fer aquest aclariment pel que fa a l’àmbit festiu pròpiament i en aquest sentit jo 

crec que els posicionaments de tots els grups estan clars i si estan d’acord procediríem a 

la votació.  

 

El Ple de l’Ajuntament per 8 vots a favor (4 Acord+ERC-AM, 2 C.U.P-P.A, 1 SI-Solidaritat i 1 

ICV-EUiA-E), 7 abstencions (CiU) i 2 vots en contra (C’s i PSC-CP) dels 17 membres 

assistents, essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova  la moció. 
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Moció del grup municipal  d’ICV-EUiA  de la Garriga per establir un reglament d’ajuts a les 

famílies del municipi amb l’objectiu de facilitar el compliment de les seves obligacions 

tributàries vers l’ajuntament  

 

La gravetat de la crisi econòmica actual colpeja de manera desigual les famílies del nostre 

municipi i, en general, del conjunt del país. També al nostre municipi existeixen famílies que 

pateixen una situació econòmica molt fràgil amb tots o gairebé tots els seus membres en 

situació d’atur i, en molts casos, fins i tot sense prestació per desocupació.  

 

Aquesta situació que en molts casos, s’ha convertit en estructural, dificulta enormement que 

aquestes unitats familiars puguin fer front a totes les despeses bàsiques que han d’afrontar dia 

a dia. 

 

Una part significativa d’aquestes despeses la conformen les obligacions tributàries d’aquestes 

persones vers l’ajuntament, per l’impost de béns immobles IBI (sigui per la titularitat de 

l’immoble on resideixen o pel fet d’estar en règim de llogaters), així com la resta d’impostos de 

caràcter municipal (l’IVTM o impost de circulació, l’IAE i l’ICIO). 

 

Hem de tenir present que, així com en les taxes i preus públics, l’ajuntament té la capacitat 

normativa per tal d’aplicar progressivitat i equitat mitjançant figures com la tarifació social, en 

el cas dels impostos, la capacitat normativa és exclusiva de l’administració de l’estat i, en el 

cas de l’IBI, no existeix la possibilitat d’aplicar progressivitat per al conjunt de la ciutadania, 

sinó que tan sols es pot fer per a les famílies nombroses i monoparentals. 

 

És evident que la resta de famílies també poden trobar-se en circumstàncies personals i/o 

familiars que facin necessari un tractament més equitatiu per part de l’ajuntament. Al no 

disposar d’aquesta eina de progressivitat en la resta d’unitats familiars, alguns governs 

municipals opten, entenem que de manera errònia i, especialment, de manera injusta, per 

plantejaments excessivament demagògics, com son els de reduir els impostos de forma general.  

 

Res més inequitatiu: quan baixem impostos, estem afavorint especialment als que més tenen i, 

per tant, des del Grup Municipal ICV-EUiA-E a l’ajuntament de la Garriga proposem disposar 

d’una mesura que entenem més equitativa en l’administració local pel seu caràcter supletori 

quan la legislació estatal no contempla criteris de progressivitat (especialment aplicable en el 
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cas de l’IBI) mitjançant l’articulació d’un Reglament de Subvencions a les famílies per ajudar-

les a complir amb les seves obligacions tributàries vers l’ajuntament. 

 

Per tot això, el Grup Municipal ICV-EUiA-E a l’ajuntament de la Garriga proposem al Ple 

Municipal, l’adopció del següents 

 

ACORDS 

 

Primer:  Constituir una Comissió Mixta tècnic-política, en un termini no superior a un mes, des 

de l’aprovació d’aquesta moció per part del Ple municipal, per tal que aquesta analitzi la 

situació econòmica i social del conjunt de les famílies del municipi i, a partir, d’aquestes dades, 

elabori una proposta de Reglament d’ajuts a les famílies en funció de les seva situació 

econòmica, social i de càrregues familiars i d’altres elements a tenir en compte, en funció de 

les dades de que es disposi als serveis socials municipals. 

 

Segon:  Adquirir el compromís d’elevar al Ple Municipal, aquesta proposta de Reglament en un 

termini no superior a tres mesos des de la constitució d’aquesta Comissió Mixta específica, per 

tal de que el Ple aprovi el Reglament i tingui plena vigència en l’exercici 2017. 

 

Tercer:  Fer difusió d’aquest acord i de l’aprovació posterior si s’escau, a tota la ciutadania 

del municipi, mitjançant el butlletí local/municipal, o amb una tramesa específica a cada 

domicili. 

 

INTERVENCIONS  

La Sra. Carme Pérez llegeix els acords de la moció. 

 

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

Perquè presentem aquesta moció?. Per facilitar el compliment de les obligacions 

tributàries municipals donat que hi ha persones i famílies amb dificultats econòmiques a 

causa de l’atur o amb baixos ingresso, per la qual cosa no poden pagar els impostos. 

Sabem que la llei no permet fer bonificacions dels impostos, per aquest motiu la nostra 

proposta és que l’ajuntament  estableixi una subvenció per aquest fi de la mateixa manera 

que ja existeix per les famílies nombroses i monoparental i que va lligat a la renda. 

Com hauran observat proposem crear una comissió que consensuï el reglament adient per 
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a la concessió d’aquests ajuts. 

 

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

Aquesta moció tampoc la podem votar favorablement però no perquè no entenguem el 

sentit i el concepte de la mateixa. És cert que hi ha famílies que es troben amb alguna 

dificultat a l’hora de poder fer front a algun impost o taxa municipal . Però és igualment 

cert que l’ajuntament ja està al costat d’aquestes persones i ja se’ls ajuda a  fer front a 

aquestes despeses per tal d’evitar que siguin deutors. 

Sr. Bernaldo se’ls ajuda si ho comuniquen, òbviament. Si no paguen i va per la via 

executiva aquest és un altre tema. De tota manera s’informa, s’explica . No és el primer 

any que es fa. Ja fa temps  que s’està fent i per tant hi ha força gent que està informada i 

aquells que compleixen els requisits tenen aquest ajut. 

Té raó Sra. Farrerons que no es poden fer bonificacions, els impostos venen reglats, són 

impostos estatals en els que com a ajuntament no tenim aquest marge de maniobra per 

poder treballar les bonificacions, però ja de fa uns anys ençà venim treballant la via de les 

subvencions. Subvencions per famílies monoparentals, subvencions per a famílies 

nombroses, per majors de 65 anys, amb escassos recursos amb petites pensions que no 

poden fer front, en aquest cas a l’impost més generalista que tenim, que és l’IBI. Aquestes 

subvencions es donen ara al mes d’octubre, quan es produeix el tercer rebut del pagament 

de l’IBI, saben que el rebut el tenim fraccionat en 4 pagaments (també per facilitar als 

propietaris d’un immoble que puguin fer front a aquest impost. Tenim el màxim 

fraccionament per ser facilitadors a l’hora de poder fer front a aquesta despesa. 

Ara bé impostos com l’IAE i l’ICIO que també ens posen a la seva moció no els entenem, 

perquè cap família fa front a un pagament de l’IAE . Aquest és un impost que paguen les 

empreses que facturen més d’un milió d’euros. Per tant   crec que perd tot el sentit a estar 

en aquesta moció. Igual que l’ICIO. L’impost de construccions i obres. Si vostè ha de fer 

reformes al seu habitatge, si vostè pot fer front a les reformes del seu habitatge, també  pot 

pagar la part corresponent de l’ICIO. Pensi que si es tracta d’arranjar una banyera i canviar 

per un plat de dutxa en el cas d’una persona amb dificultats de mobilitat,  no hi ha ICIO  

perquè és un assabentat d’obres. Això ja ho vàrem treballar, facilitar en aquest sentit i 

evitar aquest impost i només pagar la petita taxa per l’assabentat d’obres.  

A partir d’aquí tot i que l’IBI és un impost  del tot just, equitatiu  i redistributiu, és a dir 

qui més té més paga. El que té més metre paga més d’IBI que no pas el que té un pis 

normal i corrent a la Garriga. Tot i això hi ha aquesta voluntat i aquesta via de subvencions 
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per facilitat d’aquelles persones que no poden fer front a aquest pagament. Compartim que 

hi ha persones amb dificultats que no poden fer front a aquest pagament. 

La tarifació social  que també en parla en algun apartat. Som dels pocs ajuntaments que 

l’hem començat a aplicar. Avui si es fixaven en el despatx d’ofici  hi havia bonificacions a 

diferents famílies que degut als seus recursos tenen una bonificació del l’escola bressol  i 

avui n’hi havia uns quants d’aquests.  

A molt pocs municipis del nostre país s’està duent a terme aquestes bonificacions  socials , 

que val a dir vàrem treballar conjuntament amb els grups municipals, no estic posant una 

medalla a l’equip de govern.  

Estem totalment d’acord amb el sentit de la moció de seguir treballant per millorar i per 

avançar en aquesta direcció. És a dir la voluntat de construir, de seguir treballant via una 

comissió de quina manera podem facilitar que les persones facin front als seus tributs ,ens 

trobarem al 100%. Crec que tenim una comissió constituïda que pot funcionar 

perfectament per aquest àmbit, que és la comissió de tarifació social, ho dic perquè no cal 

cada vegada anar creant comissions noves. És una comissió que quan vulguin podem 

convocar perquè aquí parlaven d’una comissió tècnico-política i quan és el cas convoquem 

a tècnics. A la darrera reunió vàrem estar parlant del tema dels pressupostos participatius i 

va venir la tècnica,  oi Sr. Benzekry?. No hi ha cap problema en treballar conjuntament 

tècnica i políticament . 

Ara bé que en tres mesos tinguem un reglament, que haguem de fer un reglament per 

poder treballar aquests ajuts ... no tinc clar que ens  haguem d’encorsetar tant en aquest 

marge de maniobra. Podem fer un reglament i que al cap d’un temps surtin altres voluntats 

que en aquest moment el reglament no reculli i això és el que nosaltres no tenim clar, que 

ens encorsetem en aquest reglament d’àmbit tan estricte i definit de com fer les coses, 

quan el dia  a dia se’ns poden obrir diferents marcs i diferents ventalls .  

És en aquest sentit que nosaltres no votarem favorablement aquesta moció, però si 

recollim el guant de seguir treballant com hem fet fins ara, plegat  per tal de millorar i 

entre tots trobar aquestes eines que ens facilitin poder ajudar els ciutadans i ciutadanes de 

la Garriga.  

 

Intervé la Sr. Dolors Castellà, en representació del grup municipal d’Acord+ERC-AM:  

Bona nit a tothom. No repetiré el que ja ha dit la Sra. alcaldessa perquè ara podríem 

enumerar totes aquelles accions que fem i totes aquelles bonificacions que ja existeixen . 

Com això tothom ho pot consultar no cal anomenar-ho i a més a més ha estat àmpliament 
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explicat per la Sra. Budó. 

Potser més que entrar en detalls, estaria bé agafar l’essència de la moció , que a nosaltres 

ens ha semblat molt bé  perquè  forma part de la línia de treball que ja portem a l’àrea i 

dels compromisos que hem adquirit fins i tot en el PAM. De vegades aquestes mocions per 

òbvies que ens puguin semblar (jo quan la vaig  llegir vaig veure moltes coses que ja fem),  

ens fan fer una parada . Val la pena treballar no només en el dia a dia, que se’t menja, sinó 

de tat en tant fer una parada i veure que potser  alguna cosa ha quedat obsoleta i cal 

replantejar-se-la. O bé ara que estem amb els pressupostos potser alguna cosa es podria 

millorar.   

Nosaltres a priori, si com deia la Sra. alcaldessa poguéssim treure el corsè, votaríem a 

favor. Pensem que l’essència de la moció es creïble, entenem també que així com en 

d’altres mocions s’ha dit aquí que potser eren massa dirigides i que no ens podien afectar 

aquesta és oberta: Crear una comissió. L’únic que us demanaríem és la possibilitat de no 

parlar tant de terminis . Potser a  l’acord primer  encara es podria acceptar el punt perquè 

ens veiem amb cor de crear la comissió en un mes. A l’acord segon, amb aquets 3 mesos 

de termini ens sembla impossible. O bé això es determinarà en funció de quan es 

constitueixi la comissió i es comenci a treballar i a calendaritzar . 

També cal dir que la voluntat hi és i que intentarem que quedi reflectida  ja en aquest 

pressupost del 2017, a part de tots aquells acords que aquesta possible comissió, si es pot 

crear, prenguessin. De tota manera també dir que si aquesta moció no tirés endavant la 

feina es faria igualment . Gràcies. 

 

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

Des de la C.U.P hi votarem a favor i de fet no ens hem adherit per “tempos”, perquè ha 

arribat molt tard. 

Considerem que les ordenances fiscals esdevenen unes de les principals eines amb les 

quals les administracions locals poden tenir un paper rellevant en la redistribució de la 

riquesa. Els impostos són una font de finançament molt important pel consistori i per tant 

han de garantir, conjuntament amb els pressupostos, els drets socials i els serveis públics a 

tothom. 

Sabem com diu la moció que la conjuntura socioeconòmica global actual afecta durament 

la classe treballadora, especialment a aquelles persones que s’han quedat sense feina o han 

vist precaritzada la seva situació laboral i és en aquest sentit que els impostos i les taxes 

municipals no han de perjudicar econòmicament a les persones i famílies. És per aquest 
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motiu que ens sembla molt adequada la proposta que es fa al primer acord d’elaborar un 

reglament d’ajuts a famílies en funció de la seva situació econòmica, social, familiar i 

comunitària perquè tot i que ja hi ha ajudes que s’estan fent des de l’ajuntament pensem 

que és imprescindible fer diagnosis de quina és la situació actual perquè poden canviar 

coses, les polítiques socials en general i quins ajuts volem oferir. Potser, com deia la 

regidora que hagin canviat necessitats i estem absolutament a favor. 

Al contrari del que exposa l’equip de govern el que més ens sembla imprescindible és el 

temps perquè sinó sempre anem aprovant mocions i accions i projectes que no es duen a 

terme i si els marquem i els fem amb un “tempo” marcat és molt positiu perquè es duguin 

a terme. 

Agraïm que s’hagi presentat aquesta moció i ens sembla imprescindible.  

 

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

Jo crec Sra. Budó que a vostè, a vegades, li agradaria ser regidora única, perquè només 

l’escoltem a vostè. Amb tots els respectes.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 I nosaltres a vostès.  

 

Segueix el Sr. Guillén: 

 Si, però jo sóc únic i ja m’agradaria tenir algun company més com tenen els de la CUP. 

Fora d’això dir que hi ha alguns aspectes dels acords en que no puc estar d’acord amb 

vostès, com és dir que les baixades d’impostos afavoreixen les taxes més altes. No. 

Això potser s’hauria de matisar. Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, perquè jo 

sempre dic que aquí el que és important són els acords.  

Des de Convergència s’ha divagat, sobre l’ICIO i altres impostos quan als acords això 

no surt. Per això Sra. Farrerons a mi m’agrada llegir els acords que és el que aprovarem. 

A mi ja m’agrada que endrecem aquestes subvencions que tenim des de l’ajuntament, 

que són moltes i que les puguem posar en un document, potser únic, per saber totes les 

subvencions que tenim . Jo entenc que aquest reglament  hauria de portar aquest camí, 

ajuntar totes aquestes subvencions que n’hi ha ara mateix i tenir-les en un sol document. 

Per altra banda, nosaltres també farem al final un pregunta escrita, per saber quantes 

persones es beneficien d’aquestes subvencions que ara mateix tenim, perquè crec que no 
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hi ha pitjor política social que aquella que no arriba a la gent. Potser d’aquesta manera 

sabrem si aquestes bonificacions que tenim a les nostres taxes i als nostres impostos 

municipals va enlloc o no.  

No m’estendré més, votem a favor.  

 

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

Nosaltres votarem a favor . Però no entenc això dels “tempos”, perquè ha dit que 

s’intentaria que   tot aquest procés quedés reflectir al 2017 ... no ho entenc. 

Igualment  nosaltres hi votarem a favor. Entenem que el “tempo” és suficient per fer un 

redactar si tots ens hi comprometem.  

No ens hem adherit perquè ens va arribar el divendres a última hora i no vam tenir 

temps d’estudiar-la .  

 

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

Nosaltres també votarem a favor. Jo, de fet, encara que sorprengui a més d’un, sempre 

he defensat que els impostos s’han de pagar segons la renda que té cadascú. Aquí 

sempre hi ha molta demagògia amb això de l’IBI.  Posaré un exemple. Una família 

benestant, que només ha tingut un fill, que cobra 1.500€/1.800€ , és moren els pares i li 

deixen la casa familiar. Ja no rep cap ajut  i potser ha de vendre la casa familiar per 

pagar l’IBI.  

Una cosa és l’impost de Patrimoni que si volem el tornem a posar, jo estaria a favor. 

Però l’IBI no és un impost de Patrimoni . I en aquest exemple què fa aquesta persona?, 

Ven la casa perquè no pot pagar l’IBI?. Jo crec que  a vegades ho confonem, però bé 

votarem a favor. 

 

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

 No diré res més, ja està exposat. 

 

Intervé la Sra. Dolors Castellà, regidora d’acció social: 

Potser no m’he explicat. El que deia és que no podem tenir el reglament per 

pressupostar el seu cost al 2017, és impossible perquè l’hauríem de tenir fet avui.  

Però des del punt de vista dels ajuts individuals, que venen a suportar el cos de les 

famílies que no poden pagar els seus IBIs  augmentarem aquest pressupost perquè ningú 

es quedi fora, tot i que ara ja no  ens hi queden.  
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Jo el que deia és que una moció és una cosa molt seria, no només una declaració 

d’intencions . Si una moció s’aprova  s’ha de portar endavant amb la rigorositat que 

diuen els acords. Pensem que el primer acord i constituir la comissió en un més és 

plausible, el que no veig tan plausible és tenir la feina feta en el termini de 3 mesos. 

Aquesta és la qüestió, per això us volia demanar una pròrroga en el punt del segon 

acord. Si pogués haver un termini més llarg, no per adormir-se perquè si la comissió ja 

l’hem constituïda ja calendaritzarem la feina, no estarem dient “ ja ens trobarem un altre 

dia!”. Però hem de ser realistes. No sé qui es veuria amb cor de reglamentar una cosa 

d’aquestes característiques en tres mesos. Era una observació que em semblava 

important.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Dues coses, la comissió ja està creada. Per tant no perdem el temps amb el debat de 

crear més comissions. Entre altres coses, perquè probablement els que variarem com a 

membres d’aquesta comissió serem els de l’equip de govern. Siguem conscients. Ho dic 

per no perdre temps. Crear una comissió vol dir esperar un mes a que al proper plenari 

puguem crear aquesta comissió, etc. Tenim una comissió de tarificació, aprofitem-la. Hi 

serem tots, els mateixos que estarem en aquesta nova comissió que s’ha de crear i 

probablement a la comissió de tarifació social  no hi ha la regidora de benestar social, 

però la podem convidar a participar per tal que pugui treballar en els termes d’aquest 

acord. La comissió ja la tenim creada, aprofitem-la i no perdem temps, amb això ja hem 

avançat un mes.  

Dit això penso que hauríem d’escoltar l’opinió dels nostres treballadors i dels tècnics de 

la casa per tal que ens assessorin de quina manera hem de treballar aquest tema. El 

termini per dur a terme aquest reglament, perquè nos ens pertoca a nosaltres descriure’l, 

ens pertoca decidir que això ha de ser via un reglament. Si vostès creuen que amb 

aquesta moció decidim que hem de fer un reglament i s’aprova la moció farem aquest 

reglament, però en tot cas podem compartir que això dels 3 mesos estem posant en un 

compromís als treballadors i treballadores de la casa, perquè és un tema que s’ha 

d’estudiar i s’ha de reflexionar bé. Amb això no vull dir que no volem que aquestes 

coses s’accelerin, en absolut, però potser es pot fer en un més o potser en triguem 5, de 

mesos.    
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En tot cas proposem-nos que a la primavera de l’any vinent aquest marc, (més que 

reglament treballem el concepte marc), que ha de regular i definir com i de quina 

manera hem d’ajudar aquestes famílies, sigui una realitat. 

A partir d’aquí la regidora li ha dit: El compromís d’aquest equip de govern de que en el 

pressupost del 2017 estiguin recollides aquestes polítiques de suport a les famílies. 

També en el fet de fer front a aquestes despeses com són taxes o impostos via la 

subvenció, perquè la bonificació ja hem parlat abans que no podia ser. Per això nosaltres 

ens acollim al fet de  treballar-ho en aquest concepte més ampli o en aquest termini una 

mica més ampli. Si és així  també donarem recolzament a  aquesta moció. 

 

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

 D’acord, doncs proposem 5 mesos. En lloc de 3 mesos  que siguin 5.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 És a dir al mes de març, tinguem ja aquest marc de treball conjunt definit. 

 

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

 Si, i que es pugui aplicar pel 2017. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Li sembla bé Sra. Castellà? . Si? Tothom estaria d’acord amb això?. Ho dic perquè la 

resta de grups que havien manifestat el seu posicionament també haurien d’estar-hi 

d’acord. Si?. Doncs moltes gràcies .  

També entenc que deixaríem fora el tema de l’ICIO i de l’IAE que eren exemples 

d’això al redactat.  

 

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

 Canviaria el punts segon?. Com quedaria redactat?.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Doncs que serien 5 mesos i que ho treballaríem a través de la comissió de tarificació 

social i d’aquesta manera ens estalviaríem un mes de temps en crear aquesta comissió.  

 

Intervé el Sr. Joaquim Rosell, secretari de la corporació: 
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 Llavors el punt primer també canvia.  

 

La moció queda redactada de la forma següent:  

«Moció del grup municipal  d’ICV-EUiA-E de la garriga per establir un reglament d’ajuts a 

les famílies del municipi amb l’objectiu de facilitar el compliment de les seves obligacions 

tributàries vers l’ajuntament 

 

La gravetat de la crisi econòmica actual colpeja de manera desigual les famílies del nostre 

municipi i, en general, del conjunt del país. També al nostre municipi existeixen famílies que 

pateixen una situació econòmica molt fràgil amb tots o gairebé tots els seus membres en situació 

d’atur i, en molts casos, fins i tot sense prestació per desocupació.  

Aquesta situació que en molts casos, s’ha convertit en estructural, dificulta enormement que 

aquestes unitats familiars puguin fer front a totes les despeses bàsiques que han d’afrontar dia a 

dia. 

Una part significativa d’aquestes despeses la conformen les obligacions tributàries d’aquestes 

persones vers l’ajuntament, per l’impost de béns immobles IBI (sigui per la titularitat de 

l’immoble on resideixen o pel fet d’estar en règim de llogaters), així com la resta d’impostos de 

caràcter municipal (l’IVTM o impost de circulació, l’IAE i l’ICIO). 

 

Hem de tenir present que, així com en les taxes i preus públics, l’ajuntament té la capacitat 

normativa per tal d’aplicar progressivitat i equitat mitjançant figures com la tarifació social, en 

el cas dels impostos, la capacitat normativa és exclusiva de l’administració de l’estat i, en el cas 

de l’IBI, no existeix la possibilitat d’aplicar progressivitat per al conjunt de la ciutadania, sinó 

que tan sols es pot fer per a les famílies nombroses i monoparentals. 

 

És evident que la resta de famílies també poden trobar-se en circumstàncies personals i/o 

familiars que facin necessari un tractament més equitatiu per part de l’ajuntament. Al no 

disposar d’aquesta eina de progressivitat en la resta d’unitats familiars, alguns governs 

municipals opten, entenem que de manera errònia i, especialment, de manera injusta, per 

plantejaments excessivament demagògics, com son els de reduir els impostos de forma general.  

 

Res més inequitatiu: quan baixem impostos, estem afavorint especialment als que més tenen i, 

per tant, des del Grup Municipal ICV-EUiA-E a l’ajuntament de la Garriga proposem disposar 

d’una mesura que entenem més equitativa en l’administració local pel seu caràcter supletori 
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quan la legislació estatal no contempla criteris de progressivitat (especialment aplicable en el 

cas de l’IBI) mitjançant l’articulació d’un Reglament de Subvencions a les famílies per ajudar-

les a complir amb les seves obligacions tributàries vers l’ajuntament. 

 

Per tot això, el Grup Municipal ICV-EUiA-E a l’ajuntament de la Garriga proposem al Ple 

Municipal, l’adopció del següents 

 

ACORDS 

 

PRIMER:  Encomanar a la comissió de tarifació social, amb la col·laboració del personal tècnic 

adient,  les tasques d’avaluació de la situació econòmica i social del conjunt de les famílies del 

municipi i, a partir, d’aquestes dades, elabori una proposta de Reglament d’ajuts a les famílies 

en funció de les seva situació econòmica, social i de càrregues familiars i d’altres elements a 

tenir en compte, en funció de les dades de que es disposi als serveis socials municipals. 

 

SEGON:  Adquirir el compromís d’elevar al Ple Municipal, aquesta proposta de Reglament en 

un termini no superior a cinc mesos des de la constitució d’aquesta Comissió Mixta específica, 

per tal de que el Ple aprovi el Reglament i tingui plena vigència en l’exercici 2017. 

 

TERCER:  fer difusió d’aquest acord i de l’aprovació posterior si s’escau, a tota la ciutadania 

del municipi, mitjançant el butlletí local/municipal, o amb una tramesa específica a cada 

domicili.» 

 

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. 

 

 

15. Precs i Preguntes  

 

Prec que presenta el grup polític de C's laG referent a la reunió mantinguda a Can Raspall 

entre ajuntament, PIMEC i representants d'empreses situades als polígons industrials de la 

Garriga   
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Atès que el passat dia 14 de setembre hi va haver una reunió a Can Raspall entre un reduït grup 

de representants d'empreses que estan situades a les zones industrials del nostre municipi amb el 

Sr. Basi, (representant de la Pimec), la Sra. Budó i els senyors Calatrava i Pubill per tal de poder 

constituir una associació de polígons industrials de la Garriga. 

 

Atès que el Sr. Pubill a la pregunta escrita formulada per aquest portaveu municipal al ple de 

juny sobre si s'havien reunit amb la UPIC per acabar de definir la política de promoció dels 

polígons d'activitat econòmica i en general del teixit empresarial, ens va contestar que 

prèviament a aquesta reunió es reunirien amb PIMEC per prèviament formalitzar l'associació de 

polígons industrials la qual seria una realitat segons paraules del Sr. Pubill: "abans del mes 

d'agost". 

 

Atès que l'associació no tenim constància que s'hagi creat i atès que en cas de crear-se (segons 

ha sortit als mitjans), l'Ajuntament correrà amb les despeses de la creació de l'esmentada 

associació. 

 

És per tot això que formulem els següents precs. 

 

• Conèixer a quantes empreses situades a les zones industrials de la Garriga es va contactar per 

part de la Regidoria de Promoció Econòmica perquè assistissin a la trobada a Can Raspall. 

 

• Saber els motius pels quals no han pogut constituir l'associació de polígons en la data que el 

Sr. Pubill va assenyalar a la sessió plenària del mes de juny. 

 

• Que ens expliquin si hi ha nova data prevista i el cost que haurà d'assumir l'Ajuntament amb la 

creació de l'Associació de Polígons Industrials i de quina partida pressupostària pensen pagar-lo. 

 

INTERVENCIONS  

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

M’agradaria Sr. Pubill que ens expliqués perquè, un cop més, una data que es posa de 

termini aquest govern no es compleix ? 

 

Intervé el Sr. Jordi Pubill, regidor de promoció econòmica:  

Es va contactar amb una quinzena d’empreses, per tal de crear aquesta primera taula de 
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treball que ens permetés visualitzar si per part de l’empresariat existia l’interès per crear 

aquesta associació. A partir d’aquí  la idea era de desenvolupar el projecte amb la 

totalitat del teixit empresarial del municipi.  

Els motius pels quals aquesta trobada no es va poder fer al mes de juny, no és altre que 

el fet que les empreses ens van demanar realitzar-la passat l’estiu  ja que no resultava un 

bon moment per ells. Nosaltres vam creure que el que era important no era,  sinó fer-ho 

bé, pas a pas i treballant (com de fet ho estem fent a dia d’avui), per constituir-la quan 

abans millor. Hi haurà una segona trobada durant les primeres setmanes. El cost de la 

constitució d’aquesta associació per l’ajuntament serà de 1.000 € que surten de la 

partida prevista ja des de la regidoria de promoció econòmica. 

Tot i que no m’ho demani, Sr. Guillén, suposo que també li deu interessar saber com va 

anar aquesta reunió. No?.  Bé, doncs la presentació del projecte de la creació d’aquesta 

associació va tenir una gran rebuda per pràcticament la totalitat dels representants de les 

empreses que hi havia allà. El resultat ha estat que cinc reconegudes empreses han 

mostrat ja el seu interès no només per prendre part de l’associació sinó per liderar-la 

amb els seus representants composant també ells la junta directiva.  

Res més, seguim treballant i ja veu que de la Garriga no desconnecto Sr. Guillén.  

 

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

Que és un èxit, Sr. Pubill, venint de vostès que  tot ho fan bé i “estan encantados de 

haberse conocido”  no és cap novetat. Però deixi’m que no combregui amb el que ha 

dit. Perquè si diu que han contactat amb 15 empreses i només han vingut 10, amb la 

quantitat d’empreses que hi ha als polígons, per mi no és estar satisfet. És com si jo faig 

una festa d’aniversari, convido a 20 amics i en venen 3 ( normalment venen més als 

aniversaris), combregareu amb mi que no és un èxit.  

Quan jo dic que van a ralentí!. Els ha calgut aquesta reunió per detectar les mancances 

dels polígons de la Garriga?. Que vinguin els empresaris a dir-los que és el que manca a 

la Garriga? . Després d’haver estat governant cinc anys i mig?. Ara?. És a dir no 

s’havien assabentat de que fa falta la fibra òptica a la Garriga, accessos, millor 

il· luminació?. Això ha sortit ara?. 

La diferencia entre la política reactiva que fan vostès, que és de problema-reacció, a la 

pro-activa que fem molts membres de l’oposició la veiem precisament en això. 

Jo parlava abans del meu programa electoral i ... 
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Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Sr. Guillén que això no és una moció. 

 

Segueix el Sr. Guillén: 

No és una moció però està permès el debat. O és que ara hem canviat el ROM un altre 

cop?. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 El debat si, però un discurs no.  

 

Segueix el Sr. Guillén: 

 Estic contestant al Sr. Pubill, penso que és un debat. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Però contesti amb temes clars, si us plau. 

 

Segueix el Sr. Guillén: 

Segons el Reglament orgànic municipal ara és torn de debat i té la consideració de 

debat, Sra. Budó. No m’interrompi si us plau!. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Diré el que calgui, perquè jo presideixo aquest plenari . Sr. Guillén si us plau, vagi 

contestant.  

 

Segueix el Sr. Guillén: 

 És increïble, cada ple la mateixa cançó Sra. Budó.  

Al nostre programa electoral portàvem la millora dels nostres polígons industrials, la 

mala il·luminació, l’asfaltat , que s’ha de portar la fibra òptica, etc., etc., etc.  

Però és que som més llestos els de Ciutadans ?. No Sr. Pubill!. El que passa és que 

treballem i fem pro activitat, com fan els membres de l’oposició quan fan les seves 

mocions, els seus precs. Nosaltres això ja ho vàrem detectar el 2014 .  

Aquesta feina, considero i li retrec, que ja l’havíem d’haver fet . Vostès ja haurien 

d’haver anat a aquella reunió amb aquets documents avançats. I és que tenen una manca 
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de  dinamització industrial força elevada i si diuen que la tenen, la tenen a les beceroles. 

Gràcies.  

 

Intervé el Sr. Jordi Pubill, regidor de promoció econòmica:  

Jo crec, Sr. Guillén que o bé no m’ha escoltat o no m’ha entés . En el seu programa no 

sé, (com vostès, els dels seu partit, estan en campanya permanent), no sé què diuen en el 

seu programa.  Però en el nostre sabem el que dúiem i ja hem detectat tot el que sabem. 

És més l’ajuntament i l’equip de govern en aquest cas, pro activament hem estat els que 

hem proposat crear una associació de polígons, perquè l’associació de polígons és la 

millor eina per poder solucionar totes aquestes problemàtiques que vostè ha detectat. És 

més com ho sabem i ho tenim clar estem treballant amb altres agents. Un agent és 

PIMEC i PIMEC permeti’m que li digui que aquest tema el dominen, han fet moltes 

associacions de polígons a tot Catalunya, amb èxit, i són ells els que ens estan marcant 

els passos. Si vostè d‘alguna manera pretén dir-nos quines reunions hem de prendre i 

quines taules de treball hem de fer amb PIMEC,  li diré que nosaltres deixem que els 

experts, que en aquest cas són ells, siguin els qui ens guien. 

Moltes gràcies. 

 

 

Prec que presenta  el grup municipal de la CUP per demanar que es revisi l'estat de les 

plaques dels carrers del municipi 

 

Atès que hi ha carrers als quals els manca la placa corresponent. 

 

Atès que hi ha plaques que contenen errors en el nom al qual va dedicat el carrer. 

 

Formulem el següent prec: 

 

a) Que es posin les plaques que corresponen allà on calgui. 

b) Que s'esmenin els noms del nomenclàtor escrits de forma incorrecta. 

 

INTERVENCIONS  

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

 Crec que la Sra. alcaldessa al llegir el títol del prec ja ho ha dit tot. Llegiré tot el prec.  
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El Sr. Prims llegeix el prec. 

 

Afegiré una consideració i és que ja que ha coincidit el nomenament de la comissió del 

nomenclàtor el que puguem anar detectant o bé el que ja tinguem detectat nosaltres, ho 

passarem potser directament a la Comissió o a través del nostre representant o de la 

forma que sigui més adequada. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Diríem en el prec això que ho traslladem a la comissió. 

 

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via pública: 

De fet hem destinat ja una persona per tal que faci un petit treball de camp,( bé petit no 

perquè el poble és gran), per detectar totes les anomalies, possibles errors en les plaques 

o manca de plaques en alguns carrers. Però ens portarà un temps. 

 

 

Prec del Grup Municipal de Solidaritat Catalana per la Independència sobre el mal servei de 

Correus a la Garriga  respecte a la notificació de les cartes certificades. 

 

Atès que hem constatat que fa temps que els veïns de La Garriga es queixen que els carters 

deixen els avisos de les cartes certificades a les bústies sense ni fer l’intent de trucar al domicili 

per veure si hi ha algú que pugui rebre la Carta Certificada. 

 

Atès que creiem que aquesta pràctica és molt habitual per part dels carters per no perdre temps i 

poder acabar abans el repartiment. 

 

Atès que el fet de no provar de trucar per entregar la carta certificada en ma, origina que moltes 

vegades els ciutadans quan s’adonen que tenen un avís a la bústia per anar a l’oficina de correus 

a recollir-la, ja ha passat el termini i la carta certificada és retornada al remitent, amb els 

perjudicis que això ocasiona. 

 

Formulem el següent prec al Govern municipal: 
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Primer.  Què reclami a l’empresa Correos de España i concretament a la seva delegació de la 

Garriga que els carters han de trucar als domicilis abans de deixar els avisos a les bústies. 

 

Segon. Què facin una queixa formal a la central a Catalunya de l’empresa Correos d’España per 

aquest mal servei de repartiment, defensant els interessos del ciutadans de la Garriga, i si aquest 

mal servei és conseqüència de la falta de carters, que contractin  més personal per garantir el 

servei 

 

INTERVENCIONS  

 

El Sr. Bernaldo llegeix el prec:  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Compartim plenament que correus ofereix un servei pèssim, però miri, malauradament 

porques competències tenim. A més ara és una empresa privada i encara és més difícil 

poder fer cap tipus d’incidència en el seu servei. No tenen pràcticament competència, 

per tant fan com volen . Podem adreçar alguna queixa, en aquest sentit, però més enllà 

d’això, no sé si ens escoltaran massa.  

 

 

Prec que presenten els grups municipals de Ciutadans (C's), Solidaritat catalana (SI), C.U.P i 

PSC  de la Garriga referent a les deficiències detectades en el procés d'adjudicació del 

contracte d'obra menor, a la manca d'inauguració oficial i a problemes amb les activitats de 

joc del parc adaptat de la Sínia  

 

Atès que en el mes de gener Ciutadans presentà una moció en aquest Ple sol·licitant l'adaptació 

dels parcs infantils de la Garriga perquè fossin accessibles a tots els nens i nenes, moció que va 

ser aprovada per unanimitat. 

 

Atès que en aquella moció es demanava que es fes un estudi d'adaptació dels parcs amb el seu 

informe econòmic associat, així com comptar amb l'opinió de les associacions de mares i pares 

de les escoles i entitats relacionades amb la diversitat funcional de la Garriga. 

 

Atès que l'Equip de Govern va optar unilateralment per una parcel·la al Parc de la Sínia per 
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realitzar el primer parc inclusiu del nostre municipi. 

 

Atès que a la Junta de Govern Local del 25 de juliol d'enguany, en els punts 39: "Adjudicació 

del contracte menor per la construcció d'un parc infantil adaptat a Parc de la Sínia de la 

Garriga" i el 49: "Aprovació memòria valorada per a la construcció d "un parc infantil Adaptat 

a la Sínia" van quedar sobre la taula al comprovar el Sr. Bernaldo (regidor de SI la Garriga i 

representant de l'oposició a la Junta de Govern Local), que s'havien incorregut en irregularitats a 

l'hora d'adjudicar la contractació raó per la qual manifestà que votaria en contra d'aquests punts. 

 

Atès que el portaveu municipal de Ciutadans en el torn de preguntes orals en el Ple del mes de 

juliol va demanar explicacions al Govern Municipal sobre aquests punts de la Junta de Govern 

Local. 

 

Atès que seguim sense entendre com es pot adjudicar una contractació quan les obres estan 

gairebé acabades com vam exposar en l'esmentat Ple del mes de juliol. 

 

Atès que per Junta de Govern a dia que es registra aquest prec a l'Ajuntament segueix sense 

haver-se aprovat l'adjudicació del contracte d'obra menor a l'empresa que ha realitzat el parc i 

que el citat contracte no està publicat en els portals de transparència ni de l'Ajuntament ni del 

registre públic de contractes de la Generalitat. 

 

Atès que la instal·lació està sent utilitzada en l'actualitat sense haver-se fet una inauguració 

formal de la mateixa explicant la particularitat d'aquest parc el que està portant al 

desconeixement de la bonica finalitat per la qual ha estat construït. 

 

Atès que el Govern va transmetre als mitjans de comunicació locals i comarcals que es faria la 

inauguració al setembre i el mes expira aquesta setmana amb una inauguració que ni està ni se 

l'espera. 

 

Atès que fins i tot hi ha una atracció clausurada sense cap explicació tot i que veïns de la zona 

apunten a certs conflictes per excés de so. 

 

Atès que podríem estar fent-nos moltes més preguntes pel que sens dubte és una obra que ha 

crescut improvisada, amb deficiències en el procés de contractació, sense pensar que els parcs 
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han de tenir ombres (com demanàvem al ple de juny)... és per tot plegat que presentem els 

següents precs: 

 

• Saber el perquè es va triar l'emplaçament de la Sínia i quins criteris es van seguir per descartar 

transformar altres parcs ja existents en un d'adaptat. 

 

• Preguem se'ns expliqui el perquè no es va consultar a les associacions de mares i pares de les 

escoles i a les entitats relacionades amb la diversitat funcional tal com els exhortava la moció 

del mes de gener. 

 

• Que l'Equip de Govern expliqui per què el contracte d'obra menor no ha estat publicat en cap 

portal dels esmentats en la part dels atesos ni aprovat en cap Junta de Govern Local. En 

conseqüència, saber en quin estat està el tema de la contractació vist que aquesta no s'ha fet de 

manera correcta doncs es presentà el contracte d'obra menor tenint un parc ja fet i com resoldrà 

el Govern el pagament de l'obra. 

 

• Saber per què l'Equip de Govern no ha fet una inauguració oficial ni ha instal· lat uns panells 

informatius per donar-li la importància i el significat que té aquest tipus de parc a la 

ciutadania. 

• Que ens confirmi o no si el tancament d'un dels elements de joc es deu a algun conflicte 

veïnal. 

 

INTERVENCIONS  

 

El Sr. Ángel Guillén llegeix la moció: 

 

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

Cal dir que per Junta de Govern Local, dilluns passat es va aprovar el contracte d’obra 

menor, però com la moció es va registrar abans, òbviament no està actualitzat.  

Vostès senyors de Convergència tenen un problema i aquest problema es diu accelerar 

per sobre de les seves possibilitats. Els deia jo abans que governen a ralentí i quan volen 

aprestar una miqueta o canviar de marxa es “foten una patacada de cal déu” que és el 

que els ha passat ara amb aquesta moció , si em permeten l’expressió, donat que avui no 

es permeten certs recursos col·loquials. 
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I no ho dic jo, ho diu gairebé tota l’oposició sencera i hi ha un informe del secretari que 

els està dient que no poden fer una truita si no han batut els ous abans. Això és un 

despropòsit més de Convergència. Vostès fan parcs i no fan ombres. Fan parcs i els 

inauguren a ”toro pasado” o no els inauguren, com aquest. Fan parcs i no són capaços 

de posar un petit senyal que indiqui quin tipus de parc és per tal que la ciutadania 

prengui consciència. Tanquen una de les atraccions, que va estar tancada ( la mateixa 

que avui ens hem assabentat per Ràdio silenci que ha estat fruit d’una bretolada 

prèviament i no sabem per què. Treuen les tanques per efecte “molinero”, per la seva 

política no de casualitat sinó de causalitat.  

A vostès els presenten un prec i automàticament ho solucionen quan arriba el ple. Això 

quan jo picava pedra assegut on ara és el públic ja ho veia amb el Sr. Molinero. Quants 

precs, senyors d’Iniciativa no havia presenta el Sr. Molinero que es solucionaven quan 

arribava el ple. No són casualitats, són causalitats!. 

I sort que estava el Sr. Bernaldo a la Junta de Govern i va parar allò perquè era de fer 

“passar un bou per bèstia grossa” !.  

Vostès fan un parc i s’obliden del procés de contractació i si un ciutadà s’oblida de 

demanar una llicència de construcció vostès el sancionen. Vostès avui haurien d’estar 

sancionats, perquè s’han oblidat d’una cosa molt important que és licitar com s’ha de 

licitar una cosa així i de fer el contracte d’obra menor abans de que es comencés a 

construir el parc no quan el parc ja estava construït. 

Per acabar dir que vam presentar una moció i no  els hagués costat res  trucar aquest 

pobre regidor i dir “ escolta Ángel anem a fer això, què et sembla ja que vàreu presentar 

aquesta moció?” A vegades tenir detalls del govern de Convergència sembla gairebé 

impossible, tan impossible com que aquest regidor es convertís en independentista i.... 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 No digui blat, que no estigui tot al sac i ben lligat!. Perquè no se sap mai això. 

 

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via pública: 

Moltes gràcies Sra. alcaldessa intentaré respondre totes les qüestions que ens demanen 

al prec. Ho intentaré. Si me’n deixo alguna ho sento i ja intentaré respondre-la més 

endavant . 

Referent al tema de la ubicació que vostès demanen per què es fa a la Sínia, dir-li que  

és intenció de l’equip de govern recuperar aquest espai de la Sínia per la ciutadania i 
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fomentar aquesta zona verda. Una zona verda gran, de les més grans que tenim a la 

Garriga, cèntrica i propera al municipi, per una banda. De fet amb la construcció de 

l’espai d’esbarjo de gossos ja es va començar a fer aquest procés de tornar a tenir la 

Sínia propera a la ciutadania. Cal dir també que l’accessibilitat per aquestes persones 

amb disfunció  és bona per accedir-hi i aquesta va ser una de les coses que ens van 

decantar a l’hora de fer el parc a la Sínia.  

Per altra banda, ja ho van reconèixer al ple de juliol, ho vam reconèixer a la junta de 

govern de dilluns passat. Si, ens hem equivocat i ho admetem. Hem volgut aprovar un 

contracte menor després de haver fet el parc . És així i ho hem reconegut, aquí al darrer 

ple quan vostè, Sr. Guillén, em va demanar explicacions i també a l’última JGL.  

Per què va passar això?. Probablement per l’ànsia de voler fer aquest parc, teníem 

ganes, la proposta era bona i també perquè el proveïdor, en aquest cas, ens va dir que hi 

havia el mes d’agost pel mig i que al setembre no tenia disponibilitat per muntar el parc. 

A nosaltres se’ns va oferir la possibilitat de poder-ho instal·lar  durant el mes de juliol i 

vàrem accedir. És cert que això ha estat un error, repeteixo, reconeixem, però el parc ja 

està posat. 

Per altra banda ens demana el tema de la inauguració, bé vostè li dona molta 

importància a les inauguracions, nosaltres hem obert instal·lacions, hem fet 

instal· lacions com l’eskate parc que es va obrir i no es va inaugurar. Va estar durant dos 

mesos funcionant i llavors es va inaugurar . Amb el parc del Patufet va passar 

exactament el mateix, es va obrir a la ciutadania i al cap d’un temps es va inaugurar. 

Inaugurarem el parc adaptat Sr. Guillén, segur, i ja li dic que serà el dia 14 i tots seran 

convidats. Esperem que vinguin.  

En preguntava el tema d’aquest element que ara està fet malbé. Bé aquest element 

prèviament a que hi hagués aquest acte d’incivisme va tenir uns veritable problemes de 

soroll, van haver-hi queixes veïnals perquè feia molt soroll, picava a terra . No tenia res 

que esmorteís el cop i vam decidir tancar-lo fins a trobar una solució. Aquesta solució es 

va trobar es van col·locar dues gomes esmorteïdores a banda i banda de les rampes i va 

deixar de fer soroll. El que passa és quan vam tenir solucionat aquest problema ens el 

van petar aquest cap de setmana. Ara estem intentant reparar-lo el més aviat possible 

perquè una associació que no és de la Garriga, amb gent amb aquest problema volen 

venir a provar el parc, a jugar  i tenen ganes que estigui disponible en la seva integritat 

per als nens.  

Vostès també fan esmena a com pagarem l’obra. De fet el parc està pagat. Es va fer una 
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modificació de crèdit al mes de maig. Es van treure diners de capítol II cap a capítol VI. 

Això està solucionat des del mes de maig, hi havia l’RC, etc., etc. Per tant el tema del 

pagament no és problema. No sé si em deixo alguna cosa més.  

També hi ha un tema de confusió en aquest tema del parc adaptat. El parc adaptat és un 

parc que hi poden jugar tan nens normals com nens amb discapacitat, per això es diu 

d’integració, perquè tothom hi pugui ser. Hi ha hagut, sembla ser, una mica de confusió, 

però volia deixar-ho clar en aquest sentit .  

També dir que l’empresa que ha fet el parc si que ha contrastat els elements que 

integren el parc amb les associacions que vostès, Sr. Guillén, fa esment al prec. Si que 

ho van consultar. Van haver una sèrie de reunions prèvies d’aquestes associacions amb 

l’empresa proveïdora del parc infantil adaptat.  

No sé si hi ha alguna cosa més, si la puc respondre estaré encantat.  

 

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

Li preguntava pel tema d’intentar posar un panell informatiu, precisament per intentar 

evitar-nos aquesta confusió.  

 

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via pública: 

Té raó. L’empresa està pendent de lliurar-nos el planell explicatiu de cada un dels 

elements que integren el parc adaptat.  

 

 

Prec que presenta  el grup municipal del PSC-CP de la Garriga  sobre la línia de Bus 401-

402 i 450 al seu pas per la Garriga. 

 

Vist que fa uns mesos es van produir canvis a la línia  de bus 401-402 i 450 al seu pas per la 

Garriga, sense informar en cap moment a l’oposició, per tal de poder valorar els canvis o poder 

fer aportacions pel seu estudi. 

 

Vist que es vol promocionar els polígons industrials, per atreure a altres empreses i que es 

puguin instal·lar al nostre municipi. 

 

Vist que les línies regulars abans esmentades passen molt a prop del polígon industrial de Can 

Terrers.  
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Per tot això formulem el següent prec: 

 

• Que s’estudiï l’opció de fer un canvi en el recorregut d’aquestes línies d’autobús 

regular, fent que passi per dins del polígon de can Terrers.  

 

INTERVENCIONS 

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

Presentem aquest prec, bàsicament per un motiu, perquè com ja és una cosa habitual no 

se’ns informa. A vegades ens informem pels mitjans de comunicació o ens informen 

vostès a posteriori. En aquest cas van fer un canvi de la línia d’autobús...si , si, vostès o 

almenys així se’ns va informar en una reunió de via  pública.  Se’ns va dir que hi havia 

una petició, que es va valorar des de via pública i es va fer un canvi de la parada dels 

autobusos fa uns mesos. La ubicació de la parada de l’autobús es va canviar i es va 

instal· lar en un altre espai. Nosaltres en aquell moment volíem fer una aportació, 

bàsicament per dinamitzar els espais dels polígons industrials . Enteníem que una de les 

possibilitats era que la línia de bus regular passés pel polígon de Can Terrers i no es va 

tenir en compte la nostra aportació.  

Volíem fer-la i creiem que s’ha d’estudiar l’opció perquè es faci un canvi en el 

recorregut d’aquestes línies d’autobusos regulars.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Que jo sàpiga  només hi va haver la modificació d’una parada a l’avinguda de la 

Generalitat que es va moure uns metre avall. Però això no té res a veure amb el polígon 

de Can Terrés, perquè parlem de la zona de Can Illa. Estem parlant d’urbanitzacions, no 

estem parlant de polígons.  

En primer lloc no tenim la competència per modificar el recorregut dels autobusos .Una 

cosa és que puguem modificar uns metres la parada del bus i una altra és el recorregut 

que fa, que no és competència municipal. Hi ha una empresa que es diu Segalés i una 

cosa que es diu Transports Metropolitans que són els que pacten i pauten  quin és el 

recorregut dels autobusos. A partir d’aquí nosaltres a través del seu prec podem fer la 

valoració i demanar a l’empresa que es plantegi la necessitat o no, de , en aquests 

moments, passar pel polígon industrial de Can Terrés.  

No sé què dirà l’empresa però avanço que avui per avui aquest polígon malauradament 
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és un polígon que està buit. És un polígon que està desert i per tant no veig que tinguin 

cap tipus d’interès en poder passar per allà. 

Una altra cosa és que en un futur , si es van omplint, aquests polígons com s’haurien 

d’haver omplert però que ara, avui per avui no ho estan, l’empresa es plantegi passar per 

allà, però en aquets moments i ara mateix tampoc li veig el sentit al fet que s’aturin en el 

polígon de can Terrés els autobusos i no sé si ells consideraran viable o no desviar el 

traçat de l’autobús.  Pensi que tot això va lligat a uns horaris que han de complir entre la 

Garriga i Granollers, és a dir que afectaria tot el sentit  de la regularització dels horaris 

d’aquesta empresa.  

En tot cas, repeteixo, a través del seu prec podem fer aquesta proposta a l’empresa a 

veure que els sembla. Però ja li dic que aquesta no és una decisió de competència 

municipal. Podem fer propostes, això si.  

 

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

En aquest prec el que diem bàsicament és que van haver-hi canvis, no que van haver-hi 

canvis al polígon industrial. He dit que van haver canvis en una parada de la línia 

regular.  

Això és el que he explicat i el que demanem ... Si, si de la marquesina i de la ubicació.  

 

Sra. Budó: 

 Però no del traçat.  

 

Segueix el Sr. Valiente: 

No, no hi va haver canvi del traçat, va haver el canvi d’una marquesina a proposta de 

Segalés .. 

 

Sra. alcaldessa: 

 Canviar les marquesines si és competència municipal però no el traçat. 

 

Segueix el Sr. Valiente: 

Val, llavors fa uns anys es va fer un canvi i la línia d’autobús que només passava per la 

carretera va passar per ca n’Illa en el moment en què s’estava desenvolupant la zona, 

sobretot la zona del Caprabo . Es va fer una proposta tenint en compte la previsió que hi 

hagués supermercats en aquella zona. L’única cosa que proposem és que s’estudiï per 
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poder fer un canvi de traçat , per poder fer les aturades, que tampoc suposa més temps 

de l’autobús , perquè seria passar pel carrer paral· lel a la carretera. És a dir tampoc seria 

cap tipus d’inconvenient. Simplement que s’estudiï. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Ja li he dit que podem presentar la proposta a l’empresa i si ho consideren factible i 

viable ho tindran en consideració en el seu recorregut. 

 

 

Preguntes escrites 

 

Pregunta que presenta el grup municipal del PSC-CP de la Garriga sobre el Polígon de can 

Tarrés  

 

Vist que ens hem assabentat a través de les xarxes socials de les reunions que s’han mantingut 

amb empresaris i PIMEC per a poder fer una associació de polígons industrials a la Garriga. 

 

Vist que el que es persegueix és dinamitzar i atreure a altres empreses que es puguin establir als 

polígons del nostre municipi.  

 

Vist que un dels principals problemes dels nostres polígons és la manca de manteniment dels 

mateixos . 

 

Vist que des de fa tres anys, existeix una averia a l’enllumenat, que l’equip de govern s’ha 

compromès en reiterades ocasions, essent l’última vegada durant aquest 2016, a arranjar-la. 

 

Per tot això formulem la següent pregunta: 

 

1. Finalment està previst arreglar l’avaria d’enllumenat durant aquest 2016? 

 

INTERVENCIONS  

 

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

Arrel de la reunió que van tenir empresaris amb PIMEC, nosaltres preguntàvem també 
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sobre el tema de l’arranjament de la llum. Porten tres anys dient que serà d’aquí a poc, 

però no arriba mai  i l’última vegada que vam parlar d’això va ser a l’hora de negociar 

les propostes de pressupostos que han dit que volíem una millora en aquest cas. No s’ha 

fet, no veiem partida pressupostària i no sabem si es farà.   

 

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via pública:  

 No deu haver passejat últimament per allà, però ahir es  va acabar ..... 

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente: 

 He passat aquest matí  mentre corria i estava apagat. La resta de llums estaven enceses. 

 

Sra. alcaldessa: 

Senyor Valiente anem a respectar el torn de paraula i a endreçar el debat, si us plau !!! 

Estava parlant el Sr. Esteban , deixi que acabi i després si vol fer algun aclariment  

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente: 

 És que ha dit una cosa que no és veritat.  

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

 Sr. Valiente el Sr. Esteban estava contestant i no digui que no és veritat perquè si ho és. 

 

Sr. Valiente: 

 Jo he passat aquest matí  i no... 

 

Sra. alcaldessa: 

Sr. Valiente vol respectar el torn de paraula al plenari?. Li demano si us plau. Parli quan 

tingui la paraula. D’acord?. Gràcies.  

Sr. Esteban ho pot explicar, si us plau?. 

 

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via pública: 

Si, moltes gràcies.  Com vostè sap Sr. Valiente hi va haver un robatori de cablejat fa un 

temps. Aquesta actuació per reposar aquest cablejat costava uns 100.000€ 

aproximadament . Es va decidir fer-ho en dues fases  i ahir, li puc assegurar es va acabar 

la primera fase que concretament comprèn el carrer Bages , el carrer Bergadà, el carrer 
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Moianès, Lluçanès, Francesc Macià, Priora Xixilona,  tota la carretera tot el camí de la 

zona verda  del torrent del Malhivern  i el carrer del Mil·lenari de Catalunya entre 

l’avinguda Jacint Verdaguer i carrer Moianès. Això és el que s’ha fet en aquesta primera 

fase . Ahir es va acabar i si avui al matí no anava .... no sé què ha pogut passar. 

Ha costat 50.000 €, que és la meitat del pressupost primer que ens van donar . Hem 

pogut fer ara això i intentarem fer el més aviat possible la resta. Però li repeteixo que 

ahir es va acabar i si avui ha passat vostè i estava apagat ... no sé .....potser la pluja ha 

fet saltar el diferencial. Però de veritat que ahir a la tarda es va acabar la instal· lació del 

cablejat robat. De veritat.  

 

 

Pregunta escrita que presenta el grup municipal de Ciutadans (C’s)  la Garriga 

 

1. De cara a preparar el debat d'ordenances i pressupostos, així com poder valorar l'efectivitat de 

les bonificacions ens agradaria preguntar-vos: és possible tenir abans del 7 d'octubre la quantitat 

de persones que s'han beneficiat de les bonificacions que tenim a l'IBI, IVTM i taxa per la 

prestació del servei de gestió de residus municipals de manera desglossada?  

 

INTERVENCIONS  

 

El Sr. Guillén llegeix la pregunta.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Breument dir-li que de la taxa d’escombraries que es bonifica d’un any per l’altre. És a 

dir no tindrem les dades del 2016, però si les del 2015 que són els que han bonificat la 

taxa del 2016 . Saben que hi ha la bonificació del 10 i el 20%  per tant ara tindrem dades 

del 2015 que són les que s’han aplicat a la bonificació del 2016 . Aquestes dades les 

tenim. 

De l’iimpost de vehicles de tracció mecànica també tenim les bonificacions i per tant 

abans del 7 d’octubre les podran tenir .  

Pel que f a   l’IBI tenim el del 2015, perquè de cara al 2016 el tema de les subvencions 

es convoquen ara . 

El tema de les bonificacions que permet la llei, les poques que ens permet la llei també 

les tindrem a final d’any, però tenim dades del 2015  i per tant podem treballar 
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orientativament, tampoc hi haurà gaire variació entre el 2015 i 2016 per tant en aquest 

sentit podrem disposar de dades del 2015 .Abans del 7 d’octubre els podrem fer a mans 

aquestes dades que ens demanen.  

 

 

Preguntes orals 

 

Preguntes orals que formula la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la CUP: 

1. -Voldríem conèixer quin és l’estat del deute amb la Generalitat de Catalunya. Ens 

podríeu enviar l’extracte del compte amb la Generalitat?  

2. -Voldríem saber si s’ha iniciat el procés de treball del Protocol contra l’Assetjament 

LGTBI i s’ha signat el conveni amb l’Observatori Contra l’Homofòbia-FAGC que es va 

aprovar al Ple del 27 de gener de 2016? 

3. -Per tal de treballar noves propostes de les Ordenances Fiscals 2017, voldríem saber 

quan se’ns convocarà a tots els grups per treballar-ho en comissió política. 

4. -Tenint en compte que ja s’ha rebut la sentència ferma corresponent a la bandera 

espanyola que se suposa que s’ha de tenir al balcó. Voldríem saber si l’equip de govern 

penjarà la bandera o desobeirà la sentència del tribunal?. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

L’estat del deute els hi farem arribar properament. Penso que deu estar al voltant del 

milió o milió i mig d’euros aproximadament o potser una miqueta menys si és que no hi 

hagi hagut un pagament que s’hagi fet efectiu i del que ara no en tingui coneixement. En 

tot cas els hi farem arribar a tots els grups . 

Pel que fa al protocol parlarem amb la tècnica i ja contestarem aquesta pregunta . 

La comissió política d’ordenances fiscals es convocarà de manera immediata. Ara no 

tinc la data però si que vàrem pactar amb les diferents àrees perquè les propostes que hi 

haguessin de cara a les ordenances, el dia 30 de setembre havien d’estar plasmades en el 

redactat per poder començar a treballar amb un document i presentar-lo a la resta de 

formacions. Per tant de manera immediata això estarà disponible.  

 Referent a la 4a pregunta  també li contestaré, no la contestaré ara, ni aquí al plenari.  

 

Preguntes orals que formula el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

La primera pregunta és per al Sr. Benzekry al voltant de la programació del teatre, si la 
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tenen ja tancada donat que el primer semestre hi havia una programació  molt activa i 

ara hem vist que només hi ha tres o quatre coses fins a final d’any. Volem saber si tenen 

previst.....  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Deu dir les que vàrem aprovar per JGL l’altre dia. Aquestes eren addicionals, a més a 

més de la programació.  

 

Segueix el Sr. Guillén: 

Si però igualment al teatre El Patronat hi ha molt poc programat. No sé si hi ha més o 

no, si s’han de publicar, no sé com està aquest tema, si ens ho pot aclarir.  

La segona pregunta que faig és per saber si mitjançat l’ADN dels excrement dels gossos 

saber qui és el propietari, com porten això que ho havíem estat treballant la primera part 

de l’any. Saber si  ho posaran en funcionament properament . 

Sobre la famosa sentència forta que ens obliga la llei de banderes, saber si l’advocat que 

ha portat la seva causa “sense sentit”, com jo dic moltes vegades, li hem de pagar i quan 

li hem de pagar.  

Una quarta pregunta per la Sra. Marrodán, per saber com tenim el tema del vídeo acta, 

si tenim ja alguna data prevista. 

I una cinquena i última pregunta, Sra. Marrodán, que jo li agrairia que retirés la frase 

sobre que ens conviden a les activitats que es fan a la Garriga, perquè el to amb que ho 

ha dit jo m’ha fet  sentir ofès.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Referent a l’ADN dels gossos dir-li que això ho pressupostarem al 2017, perquè aquest 

any no havia partida pressupostària i per tant no podem posar-ho. Però per l’exercici 

2017 hi ha la voluntat d’incloure-ho en el pressupost, dotar-ho i poder treballar en 

aquest sentit.  

 Al tema del teatre respondrà el Sr. Benzekry. 

 

Intervé el Sr. Albert Benzekry, regidor de  Cultura: 

Ho mirarem, a veure si és que no està penjat o què passa. Les entrades de tot el que està 

programat estan ala venda . Si que és veritat que normalment el segon semestre és més 

curt perquè a partir de finals d’octubre el Patronat comença a tenir problemes amb els 
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assajos de Pastorets i normalment es programen menys coses. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Sobre el tema del cost de l’advocat dir-li que aquest és de zero euros perquè l’ACM 

(Associació Catalana de Municipis) ens va oferir la possibilitat de tenir un advocat amb 

cost zero per part de l’ajuntament.  

 El tema de la vídeo acta el respondrà la Sra. Marrodán. 

 

Intervé la Sra. Neus Marrodán:  

Hi estem treballant Sr. Guillén en el sentit que nosaltres ja teníem tota definició de la 

tipologia del maquinari i del programari que es necessita per la vídeo acta, quan en 

paral·lel, des de l’ACM  han sortit una proposta de compra agregada de  vídeo acta i 

hem volgut analitzar si realment ens és econòmicament més favorable aquesta proposta 

de l’ACM i estem en aquest moment . De tota manera reiterar que la disponibilitat 

econòmica per poder abordar aquets tema ens ha sobrevingut ara, al setembre, des de 

l’aprovació al ple de juliol de la disponibilitat del romanent, però la feina la teníem feta.  

Referent a l’altre tema em sabria molt de greu que s’haguessin sentit ofesos, res més 

lluny de la meva intenció, però ( i ho diré amb el to més cordial possible que em surti) ja 

buscarem una activitat de la setmana de la mobilitat en què tots ens hi sentim a gust per 

poder participar conjuntament. Només en referia a això que treballem per poder 

participar al màxim de les activitats que entre tots organitzem. Gràcies. 

 

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

La primera pregunta és per al regidor Sr. Pubill . Al ple de juny ens va anunciar que 

s’estava fent un informe sobre el tema dels Gastronòmades. Ens va anunciar a bombo i 

plateret els 10 Instagràmers que van venir a la Garriga i ens va dir que ens passaria un 

informe sobre l’impacte econòmic que va tenir la Gastronòmades cap a la Garriga a 

proposta d’un prec de Ciutadans . Voldria saber si ja tenen aquest informe redactat o no.  

La segona pregunta és per dir que jo també m’he sentit ofès amb això que s’ha dit sobre 

el tema de l’assistència als actes , perquè hi ha algunes entitats que organitzen monòlegs 

i cap regidor dels que cobren tampoc hi van.  

Finalment una observació sobre aquest aspecte per dir que jo, com és normal, no vaig 

assistir  a la junta de portaveus i no cobro la junta de portaveus perquè no hi vaig 

assistir. Tot i que sé que segurament ho tindreu en compte vull saber si  els regidors que 
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tenen dedicació i no assisteixen a aquestes reunions, que jo entenc que tots estem 

obligats a anar-hi, suposo que de la mateixa manera que jo si no vaig no les cobro, 

alguna manera hi haurà de tornar aquests diners a l’ajuntament de la Garriga.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Jo crec que aquí hi ha una confusió, perquè els regidors que estan a dedicació o mitja 

jornada no cobren per assistència. En el seu salari no està inclòs el ple, l’assistència a la 

junta de portaveus, etc. És a dir això no es cobra. L’assistència al ple que avui cobren 

vostès no es cobra perquè es considera que el salari que tenen per treballar aquí, les 

hores del dia que hi treballen fa que no cobrin aquestes dietes per assistència que si 

cobren els altres regidors que no tenen salari de l’ajuntament. A partir d’aquí, ni 

comptar ni descomptar. Ells tenen un contracte laboral amb l’ajuntament, es cotitza una 

seguretat social, es cobra un salari i les dietes i assistències no es cobren. Per tant ni 

descomptar ni deixar de descomptar. Això funciona així, ara i fa 10 anys . No és una 

cosa nova, sempre ha estat així. 

A més una altra cosa, Sr. Valiente, una persona pot per un motiu determinat no assistir a 

una reunió, és com si un treballador es posa malat i no pot assistir, no els hi 

descomptem pas del salari. Perquè ho hem de fer amb els regidors  que també treballen 

a la casa?. Em sembla d’una demagògia....absurda baixar el sou dels polítics. 

 

Intervé el Sr. Valiente: 

Una cosa és estar malat i una altra és que t’ubiquin un acte polític a la mateixa hora, jo 

crec que són dues coses molt diferents.  

I el que vostès acaba de dir si que és demagògia, però ho deixaré aquí.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

No sé si algú s’ha donat per al·ludit i vol parlar, però .... ara seguirem amb la resposta a 

la resta de preguntes. Sr. Pubill. 

 

Intervé el Sr. Jordi Pubill, regidor de l’àrea de comerç: 

Crec recordar que el que vaig comentar és que l’impacte econòmic exacte d’una acció 

així és molt difícil d’avaluar . És a dir jo se el que pot repercutir a nivell de notorietat de 

marca. Sé sens dubte que podem fer un informe de la manera que va anar i com va 

funcionar la Gastronòmada, però segurament no li podré quantificar euro per euro el que 



 

p.o. 28/09/2016 
 

142

ha suposat que vinguessin 10 Instagràmers .  

Segurament si vostè parla amb els diferents llocs per on van passar aquests 

Instagràmers, li diran que estan molt contens perquè accions d’aquestes a dins de les 

xarxes socials, vostè que hi és, veurà que reporten molts seguidors, gent a qui li 

interessa la Garriga. De fet van penjant fotos encara, tot i que ha passat temps des de 

l’esdeveniment.  

Per tant quan tinguem una miqueta de temps farem aquest informe i li passarem, però 

com a regidor també tinc altres prioritats.  Gràcies. 

 

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, la Sra. Meritxell Budó i Pla  

Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió sent les vint-i-dues  hores i  quinze  minuts, del qual com 

a Secretari dono fe. 

 

Vistiplau        

Meritxell Budó i Pla       Joaquim Rosell i López  

Alcaldessa             Secretari  

 

 


