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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE  DE  L’AJUNTAME NT DEL DIA 
27 DE JULIOL DE 2016 

 

La Garriga, vint-i-set de juliol de dos mil setze. 

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

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

Alcaldessa: 

Sra. Meritxell Budó i Pla (CiU) 

Regidors: 

Sr. Joan Esteban i Sans (CiU) 

Sra. Montserrat Llobet i Llonch (CiU) 

Sr. Jordi Calatrava i Adell (CiU) 

Sra. Juliet Grau i Gil (CiU) 

Sr. Jordi Pubill i Sauquet (CiU) 

Sra. Meritxell Coma i Vernet (CiU) 

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

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

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

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

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

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

Sr. Ángel Guillén i Deu (C’s) 

Sr. Àlex Valiente i Almazán (PSC-CP)  

Sr. Xavier Bernaldo i Cararach (SI-Solidaritat) 

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

 

Secretari: Sr. Joaquim Rosell i López 

Interventor: Sra. Isabel Mas i Parés  
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Ordre del dia: 

1. Aprovació  de l’acta  núm. 87 corresponent  al ple ordinari de 29 de juny  de  2016  

2. Despatx d’ofici  

3. Aprovació de la proposta de designació del jutge/essa de Pau titular 

4. Aprovació de la xifra del Padró Municipal d’habitants a 1 de gener de 2016 

5. Determinació de les festes de caràcter local per a l’any 2017 

6. Ratificació de l’acord del consell d’administració de l’OAMC d’aprovació de l’inventari de 

béns, drets i obligacions. 

7. Modificació de la Plantilla per la creació de la plaça de tresorer/a A1 

8. Aprovació provisional de la modificació puntual del pla general per simplificació i 

concreció normativa. 

9. Aprovació del nou acord de terminació convencional relatiu a la llicència de construcció 

d’un edifici plurifamiliar al carrer Negociant, 27-29  

10. Aprovació de la modificació de les  Bases específiques  per a la concessió  de subvencions a 

entitats esportives sense afany de lucre per a la realització d’activitats o actuacions de 

promoció esportiva 2016 

11. Atorgament de la Distinció Ciutadana a les Sres. Conxita Bargalló i Salut Miró  

12. Informes de l’alcaldia  

13. Mocions. 

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

Intervé la Sra. alcaldessa: 

En primer lloc vull  donar benvinguda oficial al plenari de la Garriga a la interventora  

de l’ajuntament, la Sra. Isabel Mas, que ha tornat després d’un parèntesis. 

 

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. 87, corresponents al ple ordinari de 29 de juny 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, estem d’acord. 

 

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

Bona  tarda a tothom. Estem d’acord, votarem a favor.  

 

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

Bona tarda a tots i totes. No tenim res a dir. 

 

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

Bona tarda. No tenim res a dir.  

 

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

Bona tarda. 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 l’acta  núm. 87, corresponents al ple ordinari de 29 de juny 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 



 

p.o. 27/07/2016 
 

4

RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:  

Núm. Àrea Regidoria Decret Data Extracte Resolució 

1 Hisenda , Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  23/3/16 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 07.2016, 
mitjançant transferències 
de crèdit entre aplicacions 
de despesa del pressupost 
vigent. 

2 Hisenda , Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  23/3/16 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 07.2016 per 
import de 550,00 euros 
amb finançament amb 
càrrec a minoracions 
d’aplicacions 
pressupostàries. 

3 Hisenda , Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  31/3/16 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
relació de despeses menors 
de caràcter periòdic i 
repetitiu corresponents al 
dia 31 de març per un 
import total de 356.497,45 
euros. 

4 Hisenda , Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  12/4/16 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdit 
número 2016.09 
mitjançant crèdits 
extraordinaris 

5 Hisenda , Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  29/4/16 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
relació de despeses menors 
de caràcter periòdic i 
repetitiu corresponents al 
dia 29 d’abril de 2016 per 
un import total de 
230.813,97 euros. 

6 Hisenda , Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  2/5/16 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits per 
incorporació de romanents 
de crèdits d’exercicis 
anteriors, del pressupost 
de 2016. 

7 Hisenda , Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  2/5/16 Aprovar la proposta de 
modificació per 
incorporació de romanents 
de crèdit per import de 
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1.093.034,41 euros. 

8 Hisenda , Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  2/5/16 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2016.15, 
mitjançant transferències 
de crèdit entre aplicacions 
de despesa del pressupost 
vigent. 

9 Hisenda , Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  2/5/16 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2016.15 per 
import de 4.146,10 euros 
amb finançament amb 
càrrec a minoracions 
d’aplicacions 
pressupostàries. 

10 Identitat Cultura  27/5/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
signatura del conveni de 
col·laboració entre la 
Societat Coral l’Aliança i 
l’Ajuntament de la Garriga 
amb l’objecte de gestionar 
les despeses derivades de 
l’estada de la coral 
francesa Intermittence de 
Pessac (Bordeus), dins les 
activitats programades per 
la diada de Corpus 

11 Hisenda , Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  31/5/16 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
relació de despeses menors 
de caràcter periòdic i 
repetitiu corresponents al 
dia 31 de maig de 2016 
per un import total de 
230.714,92 euros 

12 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

14/6/16 Autoritzar l’activitat de 
cloenda del curs escolar 
2015/16 de l’AMPA de 
l’Escola Puiggraciós a la 
pista núm. 1, el dissabte 
18 de juny de 2016, de 9 a 
13 h i de 16 a 20.30 h. 

13 Hisenda , Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  16/6/16 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2016.20, 
mitjançant transferències 
de crèdit entre aplicacions 
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de despesa del pressupost 
vigent. 

14 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 16/6/16 Assignar temporalment les 
funcions de tècnica de 
Medi Ambient, que 
consten a la fitxa 
descriptiva d’aquest lloc 
de treball, a la senyora 
NMA, administrativa de 
serveis territorials,  a partir 
del dia 9/06/2016 i fins a 
la reincorporació de la 
titular de la plaça i aprovar 
un complement de 
productivitat de 167,65 € 
bruts mensuals per 12 
pagues. 

15 Hisenda , Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  17/6/16 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2016.20 per 
import de 16.574,04 euros 
amb finançament amb 
càrrec a minoracions 
d’aplicacions 
pressupostàries. 

16 Identitat Cultura Per 
delegació 

17/6/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
celebració del Bestiari de 
Foc el proper 18 de juny 
de 2016 a la pista número 
2. 

17 Identitat Cultura   17/6/16 Avocar la competència 
delegada i autoritzar el 
lloguer de sala d’assaig del 
Teatre el dia 17 de juny de 
les 19’15 h a les 20 h per 
realitzar un assaig de 
dansa a l’escola de Ball a 
la Carta i aprovar la 
liquidació corresponent.  

18 Serveis a les 
persones  

Cooperació  17/6/15 Pagament a justificar de 
l’àrea d’Igualtat, Salut i 
Cooperació per import de 
600 € per a fer front a les 
despeses derivades del 
viatge al Marroc de retorn 
de la visita del President 
de la Comuna de Sahel-
Chamali Sr. Mohamed 
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Ben Yaala, tot participant 
a les Jornades La Dona a 
la Pau que organitzen 
l’As. Cultural Asilah-la 
Garriga i  la Comuna de 
Sahel-Chamal. 

19 Identitat Cultura Per 
delegació 

20/6/16 Autoritzar la celebració de 
la Festa del Barri de Can 
Noguera el dia 23 de juliol 
de 2016 de  les 17 h a les 
01 h del dia següent dins 
l’equipament municipal de 
la Torre del Fanal. 

20 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

20/6/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, el 
dia 18 de juliol de 2016, 
en horari de 19:00 a 21:00 
h., a l’ANC de la Garriga, 
per portar a terme 
l’activitat de celebrar-hi 
una conferència del Sr. 
Fabián Mohedano, amb el 
títol “Iniciativa per a la 
reforma horària a 
Catalunya”.  

21 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

20/6/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, el 
dia 16 de juliol de 2016, 
en horari de 09:00 a 14:00 
h., a AEiG Mossèn Jaume 
Oliveres “El Cau”, per 
portar a terme l’activitat 
de celebrar una trobada 
administrativa a nivell 
d’Agrupaments Escoltes 
del Vallès-Maresme, per la 
tramitació de les 
autoritzacions per marxar 
de campaments. 

22 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via Pública Per 
delegació 

21/6/16 Concedir autorització als   
veïns del primer tram del 
carrer Josep Sancho 
Marraco, per celebrar la 
revetlla de Sant Joan el dia 
23 de juny del 2016, al 
tram d’aquest vial entre els 
carrers Mina i Ramon 
Pascual, de les 16h a les 
04h de l’endemà 
24/06/2016. 
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23 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via Pública Per 
delegació 

21/6/16 Concedir autorització als 
veïns del tram final del 
carrer Samalús, per 
celebrar la revetlla de Sant 
Joan el dia 23 de juny del 
2016 a la plaça de Josep 
Maurí i Serra i al tram 
annex exclusiu de vianants 
del carrer Samalús. 

24 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via Pública Per 
delegació 

21/6/16 Concedir autorització als 
veïns del carrer de Can 
Palau, per celebrar la 
revetlla de Sant Joan el dia 
23 de juny del 2016, de les 
17h a les 03h de l’endemà, 
24/06/2016, a l’esmentat 
carrer. 

25 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via Pública Per 
delegació 

21/6/16 Concedir autorització als 
veïns del barri de Can 
Tarrés, per celebrar la 
revetlla de Sant Joan el dia 
23 de juny del 2016 a la 
plaça de Can Berga. 

26 Alcaldia Secretaria  21/6/16 Autoritzar el pagament als 
17 presidents de Mesa,  i 
als 34 vocals, amb la 
quantitat de 63.24 € a cada 
president i vocal 
corresponent a dieta de 
manutenció del dia 26 de 
juny de 2016, durant la 
celebració de les Eleccions 
Generals 2016. 

27 Hisenda , Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  21/6/16 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
relació de despeses de 
personal corresponents al 
mes de juny  per un import 
total de 670.406,40 euros  

28 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via Pública Per 
delegació 

22/6/16 Concedir autorització als 
veïns del tram del carrer 
Sant Francesc entre els 
carrers Figueral i Ctra. de 
l’Ametlla, per celebrar la 
revetlla de Sant Joan el dia 
23 de juny del 2016, a 
partir de les 20h, en aquest 
tram de carrer. 

29 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via Pública Per 
delegació 

22/6/16 Concedir autorització als 
veïns de l’Avinguda Pau 
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Casals, per celebrar la 
revetlla de Sant Joan el dia 
23 de juny del 2016 a 
l’esmentat carrer. 

30 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via Pública Per 
delegació 

22/6/16 Concedir autorització als  
veïns del tram del carrer 
Negociant entre els carrers 
Bertí i Farrans, per 
celebrar la revetlla de Sant 
Joan el dia 23 de juny del 
2016, en aquest tram de 
carrer, de les 18:30h a les 
01h de l’endemà 
24/06/2016. 

31 Alcaldia Secretaria  22/6/16 Desestimar en base a totes 
les consideracions i fets 
avaluats la reclamació 
formulada pel Sr. RBP, 
mitjançant el qual formula 
reclamació 
d’indemnització per 
responsabilitat patrimonial 
d’aquest Ajuntament, en 
relació al perjudici 
econòmic sofert en el seu 
negoci d’administració de 
loteria situat a la Plaça 
Can Dachs, 4 de la Garriga 
amb motiu de les obres de 
remodelació del Centre de 
la Garriga, per no existir 
una relació de causalitat 
directe entre les obres  i  la 
disminució de les vendes, i 
per considerar que els 
possibles perjudicis soferts 
com a conseqüència de 
l’execució de les obres no 
superen les càrregues 
generals que han de 
suportar els ciutadans,  no 
donant-se, en 
conseqüència, els requisits 
exigits per l’article 139 de 
la LRJPAC. 

32 Alcaldia Secretaria  22/6/16 Desestimar el recurs de 
reposició interposat per la 
senyora ESS, contra la 
notificació de la resolució 
d’Alcaldia, de data 5 
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d’abril de 2016, mitjançant 
la qual es desestimava la 
reclamació per la 
responsabilitat patrimonial 
d’aquest Ajuntament, en 
relació amb les lesions 
sofertes per la Sra. ESS, 
quan va caure a la calçada 
del carrer de Garbí, 7-9, a 
causa d’una esquerda a la 
calçada, de conformitat 
amb les consideracions 
exposades a la part 
expositiva i de conformitat 
amb l’informe jurídic, i 
per no existir una relació 
de causalitat entre el 
funcionament dels serveis 
de la Corporació i els 
danys al·legats, element 
necessari perquè entri en 
funcionament l’institut de 
la responsabilitat 
patrimonial de 
l’Administració. 

33 Identitat Cultura Per 
delegació 

22/6/16 Autoritzar la celebració de 
la Festa dels Països 
Catalans “Flama del 
Canigó” el dia 23 de juny 
de 2016 a partir de les 19 h 
a la plaça de l’Església. 

34 Hisenda , Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Comerç i 
emprenedoria 

 22/6/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar una 
bestreta a l’Agrupació de 
Serveis i Comerciants de 
la Garriga, d’import 
4.000,00€, que anirà a 
compte de l’aportació de 
l’Ajuntament de la Garriga 
al desenvolupament del 
pla anual de dinamització, 
d’acord amb el conveni 
signat per ambdues parts  

35 Hisenda , Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Comerç i 
emprenedoria 

 22/6/16 Avocar puntualment la 
competència i sol·licitar 
via eacat al Consell 
Comarcal del Vallès 
Oriental la cessió de 25 
carpes per els dies 8 i 9 
d’octubre de 2016 per la 
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mostra/fira en motiu de la 
celebració de les jornades 
Modernistes. 

36 Alcaldia Secretaria  23/6/16 Convocar la sessió 
ordinària del Ple a la Sala 
de Plens el dia 29 de juny 
de 2016  a les 19 h i fixar 
l’ordre del dia. 

37 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via Pública Per 
delegació 

23/6/16 Autoritzar a que la 10a. 
Caminada Nocturna 
organitzada per l’entitat 
Associació Les Guilles, 
junt pels camins, passi per 
camins rurals del terme 
municipal de la Garriga el 
proper 2 de juliol del 
2016. 

38 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública   23/6/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
concedir llicència 
d’ocupació de la via 
pública a l’empresa Clima 
& Fred, per instal·lar una 
parada informativa sobre 
el seu producte comercial, 
referent a climatització i 
refrigeració, al carrer 
Centre, a l’alçada de la 
plaça de Can Dachs, el 
dissabte 2 de juliol del 
2016 i aprovar la 
liquidació corresponent. 

39 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  Per 
delegació 

23/6/16 Autoritzar a l’ACR Front 
Diabòlic per instal·lar una 
parada al carrer Centre, a 
l’alçada de la plaça de Can 
Dachs, els dissabtes 25 de 
juny del 2016 i 9, 16 i 23 
de juliol del 2016 amb 
motiu d’apadrinar una 
carretilla de petards per 
tal de recaptar fons per al 
Correfoc que faran per la 
Festa Major. 

40 Alcaldia Societat del 
coneixement 

 23/6/16 Avocar la competència i 
aprovar la factura número 
2016/06009 en concepte 
d’honoraris corresponents 
a l’anàlisi de processos i 
sistemes d’informació 
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(Servei el 1er quatrimestre 
de 2016) per un import 
total de 14.023,30 € (IVA 
inclòs) presentada per 
l’empresa Daleph, 
Iniciativas y Organización 
SA de Barcelona. 

41 Hisenda , Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  23/6/16 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2016.25, 
mitjançant transferències 
de crèdit entre aplicacions 
de despesa del pressupost 
vigent. 

42 Alcaldia Secretaria/ 
OAC 

 27/6/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró 
municipal d’habitants a la  
Sra. MPRB, de l’habitatge 
situat al carrer Nord, 4 3a 
1a per no haver acreditat el 
requisit de la residència 
habitual en aquest 
domicili. 

43 Alcaldia Secretaria/ 
OAC 

 27/6/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró 
municipal d’habitants al 
senyor RASH de 
l’habitatge situat al carrer 
Can Noguera, 96, 2n 3a 
per no haver acreditat el 
requisit de la residència 
habitual en aquest 
domicili. 

44 Alcaldia Secretaria/ 
OAC 

 27/6/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró 
municipal d’habitants al 
senyor DVC de l’habitatge 
situat al carrer Caselles, 1 
2n 1a per no haver 
acreditat el requisit de la 
residència habitual en 
aquest domicili. 

45 Alcaldia Secretaria/ 
OAC 

 27/6/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró 
municipal d’habitants al 
senyor ST, de l’habitatge 
situat al carrer Consell, 82, 
3r 2a per no haver 
acreditat el requisit de la 
residència habitual en 
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aquest domicili. 
46 Alcaldia Secretaria/ 

OAC 
 27/6/16 Incoar expedient per donar 

de baixa al padró 
municipal d’habitants a la 
senyora ZL de l’habitatge 
situat al carrer Consell, 82, 
3r 2a per no haver 
acreditat el requisit de la 
residència habitual en 
aquest domicili. 

47 Alcaldia Secretaria/ 
OAC 

 27/6/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró 
municipal d’habitants al 
senyor MA, de l’habitatge 
situat al carrer Consell, 82, 
3r 2a per no haver 
acreditat el requisit de la 
residència habitual en 
aquest domicili. 

48 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 
delegació 

27/6/16 Concedir a la senyora 
CPM, Tècnica auxiliar de 
compres i contractació 
llicència sense retribució 
del 12 al 31 de juliol de 
2016 per tenir cura dels 
seus fills. 
Deixar constància que la 
part proporcional que se li 
descomptarà del sou de 
juliol és de 971,05 € bruts 
i 152,28 € bruts de la paga 
de desembre. 

49 Serveis a les 
persones  

Esports  Per 
delegació 

27/6/16 Autoritzar a la Unió 
esportiva la Garriga a 
organitzar el 30è Torneig 
Avi Musquera el proper 
dissabte 2 de juliol de 
2016, de 8.30 a 00.00h, al 
poliesportiu de Can Violí. 
Autoritzar a l’ entitat a fer 
el sopar a la pista del 
poliesportiu. 

50 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 27/6/16 Contractar en el marc del 
POM 2016, subvencionat 
parcialment per la DIBA a 
través del “Programa 
complementari de foment 
de l’ocupació i de suport a 
la integració social”, 2 
pintors i  4 peons de neteja 
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viaria, des del dia 1 de 
juliol i fins al 31 de 
desembre de 2016, amb un 
jornada de 37,5 h 
setmanals mitjançant 
contracte laboral d’obra i 
servei de durada 
determinada i una 
retribució de 850€ bruts 
mensuals  més la part 
proporcional de les pagues 
extraordinàries (141,67€). 

51 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 27/6/16 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’INE 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). 

52 Hisenda , Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  27/6/16 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2016.25 per 
import de 17.518,45 euros 
amb finançament amb 
càrrec a minoracions 
d’aplicacions 
pressupostàries. 

53 Identitat Cultura Per 
delegació 

27/6/16 Autoritzar la cessió de la 
Sala d’Exposicions 
Andreu Dameson el dia 27 
de juny de les 17h a les 
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19h, al Sr. C M, actuant en 
representació de l’entitat 
Mexcla’t, per poder fer les 
fotografies dels 
participants de la Ruta del 
Pintxo d’enguany, d’acord 
amb la instància de data 23 
de juny de 2016 i número 
de registre 3591/2016  

54 Alcaldia Secretaria   28/6/16 Atorgar delegació especial 
a favor de la regidora 
d’aquest Ajuntament Sra. 
Meritxell Coma Vernet, 
d’atribució de 
competència per celebrar 
el matrimoni en forma 
civil, essent encàrrec 
específic per aquell que 
s’ha previst contraure el 
dia 2 de juliol de 2016, en 
aquesta població, a les 
12,00 hores 

55 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 28/6/16 Procedir a la renovació de 
la inscripció padronal de la 
Sra. PCV en aplicació de 
les consideracions que 
consten a la part 
expositiva 

56 Alcaldia Secretaria   29/6/16 Atorgar delegació especial 
a favor de la regidora 
d’aquest ajuntament Sra. 
Montserrat Llobet Llonch, 
d’atribució de 
competència per celebrar 
el matrimoni en forma 
civil, essent encàrrec 
específic per aquell que 
s’ha previst contraure el 
dia 9 de juliol de 2016, en 
aquesta població a les 
12,30 hores. 

57 Alcaldia Secretaria   29/6/16 Atorgar delegació especial 
a favor de la regidora 
d’aquest ajuntament Sra. 
Carme Pérez Farrerons, 
d’atribució de 
competència per celebrar 
el matrimoni en forma 
civil, essent encàrrec 
específic per aquell que 
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s’ha previst contraure el 
dia 15 de juliol de 2016, 
en aquesta població a les 
19,00 hores. 

58 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  29/6/16 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 2, 9 i 30 de juliol 
del 2016 i aprovar la 
liquidació corresponent. 

59 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 29/6/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró 
municipal d’habitants de 
les persones relacionades 
al decret (estrangers 
comunitaris) en haver 
transcorregut el termini 
reglamentari sense que 
s’hagi realitzat la 
corresponent confirmació 
de residència en el Padró 
d’Habitants.  

60 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

29/6/16 Autoritzar la cessió de l’ús 
del gimnàs de l’Escola 
Pinetons al Club Aikido de 
la Garriga, els dilluns i 
dimecres, de 19.30 a 21.30 
h, durant el curs escolar 
2016/17 (del 12 de 
setembre de 2016 al 21 de 
juny de 2017), per a fer-hi 
un curs d’Aikido. 

61 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

29/6/16 Autoritzar la cessió de l’ús 
del gimnàs de l’Escola 
Pinetons al Club Aikido de 
la Garriga el dissabte 10 
de setembre de 2016, de 9 
a 14h, per a fer-hi un curs 
d’aikido. 

62 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

29/6/16 .- Autoritzar la cessió de 
l’ús del gimnàs de l’Escola 
Pinetons al club Aikido de 
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la Garriga el diumenge 17 
de juliol de 2016, de 9 a 
13,30h, per a fer-hi un curs 
d’Aikido. 

63 Alcaldia Secretaria/ 
Responsabilitat 
patrimonial 

 30/6/16 Admetre a tràmit la 
reclamació presentada per 
la Comunitat de 
Propietaris Ctra. Nova, 40, 
i iniciar expedient per a 
determinar la 
responsabilitat o no de 
l’Ajuntament i si aquest té 
l’obligació d’indemnitzar 
als sol· licitants com a 
conseqüència dels danys i 
perjudicis patits a causa 
d’un embús en el 
clavegueram. 

64 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 30/6/16 Avocar la competència i 
contractar en el marc del 
POM 2016 subvencionat 
parcialment per la DIBA a 
través del “ Programa 
complementari de foment  
de l’ocupació local i de 
suport a la integració 
social”, 6 auxiliars 
administratius  des del dia 
1 de juliol i fins el 31 de 
desembre, mitjançant un 
contracte d’obra i servei 
de durada determinada i 
amb una retribució de 850 
€ bruts mensuals, més la 
part proporcional 
prorratejada de les pagues 
extraordinàries (141,76€) 

65 Hisenda , Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació  30/6/16 Avocar puntualment la 
competència i adjudicar el 
contracte de servei de 
manteniment d’alarmes 
d’intrusió i d’incendis 
municipals de la Garriga  a 
l’empresa IMAN 
SEGURIDAD SA per un 
import de 3.565 euros i 
748,65 euros d’IVA per  
anualitat del lot 1 i per un 
import de 2.255 euros i 
473,55 euros d’IVA per 
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anualitat del  lot 2. El 
contracte tindrà una 
durada de dos anys. 

66 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 
delegació 

30/6/16 Autoritzar l’assistència del 
personal municipal als 
cursos de formació 
detallats al decret i aprovar 
les despeses de locomoció 
corresponents. 

67 Hisenda , Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  30/6/16 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdit del 
pressupost vigent 
mitjançant generació de 
crèdit finançat amb majors 
compromís d’ingrés de la 
Diputació de Barcelona 
corresponent a la 
subvenció atorgada pel 
programa complementari 
de foment de l’ocupació i 
de suport a la integració 
social, per un import total 
de 175.581,79 euros. 

68 Alcaldia Secretaria  30/6/16 Modificar la resolució 
d’alcaldia de data 31 de 
desembre de 2015 de 
nomenament dels 
membres de la junta de 
govern local. 

69 Hisenda , Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  1/7/16 Aprovar l’expedient de 
modificació de crèdit 
número 2016.26 mitjançant 
la generació de crèdit 
finançat amb majors i/o 
nous ingressos no 
tributaris, del pressupost 
vigent per un import de 
175.581,79 euros i disposar 
que es tramiti d’acord amb 
les bases d’execució del 
pressupost, punt quinzè. 

70 Hisenda , Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació  1/7/16 Avocar puntualment la 
competència i adjudicar el 
contracte de 
subministrament 
mitjançant lloguer i 
instal· lació de les llums de 
Nadal. a l’empresa 
Ingenieria, Construcción y 
Técnicas de Iluminación, 
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SL per un import de 
13.603,65 euros i  
2.856,77 euros d’IVA, 
sumant 16.460,42 euros. 
El contracte és plurianual 
amb una duració de tres 
anys. 

71 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  1/7/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
Aprovar el Pla de 
Seguretat i Salut presentat 
per Port Narbonne, S.L., 
per l’execució de les obres 
de repavimentació de 
diversos trams del 
municipi que inclouen els 
carrers; Avinguda 
Generalitat, Passatge Fra 
Benet, carrer Riera, carrer 
Cardedeu, carrer Nadal, 
Passatge Bertí, carrer 
Rupit, carrer Manuel 
Raspall, de la Garriga, 
coordinades per la Sra. 
Maria Torrents i Coll. 

72 Serveis a les 
persones  

Esports  Per 
delegació 

3/7/16 Autoritzar a la penya 
barcelonista de la Garriga 
a organitzar una sardinada 
el dissabte 9 de juliol, de 
19.00 a 00.00 h, a la pista 
polivalent número 2 i cedir 
les infraestructures 
sol·licitades. 

73 Serveis a les 
persones  

Esports  Per 
delegació 

4/7/16 Autoritzar al club handbol 
la Garriga a organitzar la 
cloenda de la temporada 
2015-2016 el dissabte 9 de 
juliol, de 17.00 a 00.00 h, 
al poliesportiu de Can 
Noguera i cedir les 
infraestructures 
sol•licitades. 

74 Serveis a les 
persones  

Esports Per 
delegació 

5/7/16 Autoritzar al club futbol 
sala la Garriga a organitzar 
la cloenda de la temporada 
2015-2016 el diumenge 10 
de juliol, de 12.00 a 18.00 
h, a la pista polivalent 
número 2. 

75 Identitat Cultura Per 5/7/16 Autoritzar la celebració de 
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delegació la Festa anual del Barri de 
Dalt el dia 8 de juliol de 
2016 de les 18 h a les 01 
h, el dia 9 de juliol de les 
10 h a les 21 h i el dia 10 
de juliol de les 12 h a les 
14 h, d’acord amb la 
instància de data 14 de 
juny de 2016 i amb 
registre d’entrada 
3408/2016. 

76 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 6/7/16 Avocar la competència i 
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”, una auxiliar 
administrativa, des del dia 
7 de juliol de 2016 i fins al 
6 de gener de 2017, amb 
una jornada de 37,5 hores 
setmanals. 

77 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via Pública Per 
delegació 

6/7/16 Autoritzar al Grup de 
Motards de La Garriga, 
per celebrar la festivitat de 
Sant Cristòfol el diumenge 
10 de juliol del 2016 a la 
plaça de l’Església i el 
passeig del Dr. Vich, de 
les 09h a les 13:30h, amb 
la recepció dels 
motoristes, la celebració 
d’un esmorzar, 
posteriorment una 
desfilada pels carrers de la 
població i acabant l’acte 
amb la tradicional 
benedicció de vehicles del 
barri de Dalt, per 
seguidament desplaçar-se 
cap al municipi del Figaró. 

78 Identitat Ensenyament   7/7/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
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cobratòria del mes de 
juliol de 2016 (quota 
mensual de juliol i 
menjador de juny) de 
l’Escola Bressol 
Municipal Les Caliues, de 
168 valors i d’import 
23.336,33 €. 

79 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

7/7/16 Autoritzar la cessió de l’ús 
d’una aula de l’Escola 
Puggraciós a l’Associació 
de Puntaires de la Garriga, 
els dimecres, de 16.30 a 
19.30 h, durant el curs 
escolar 2016/17 (del 5 
d’octubre de 2016 al 31 de 
maig de 2017), per a fer-hi 
un taller d’iniciació i 
continuació de puntes al 
coixí, adreçat a nens/es i 
joves. 

80 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

7/7/16 Concedir autorització a la 
Sra. IHI per celebrar una 
festa infantil per a nens de 
4 anys al carrer de Can 
Palau, davant el número 
16, el divendres 15 de 
juliol del 2016, de les 17h 
a les 21h. 

81 Alcaldia Secretaria  7/7/16 Comparèixer i oposar-se 
en el recurs contenciós 
administratiu ordinari 
núm. 297/2015-D, que es 
tramita pel  Jutjat 
Contenciós Administratiu 
núm. 9 de Barcelona, 
interposat per JJAC contra 
la desestimació presumpta 
de la reclamació per danys 
al seu vehicle patits a 
causa d’un accident el dia 
12/09/2014 a la carretera 
C-17 interposada davant 
del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de 
Catalunya. 

82 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 8/7/16 Liquidar l’import brut de 
391,23 euros a la senyora 
EAG, contractada amb 
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motiu del POM 2015, amb 
motiu de la finalització del 
contracte que va 
formalitzar amb aquest 
Ajuntament. 

83 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 8/7/16 Aprovar les gratificacions 
per treballs extraordinaris 
al personal municipal de la 
Policia Local 

84 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 8/7/16 Abonar al Sr. R M G, amb 
motiu de la baixa per mutu 
acord de les parts, l’import 
brut de 324,58 € 
corresponent a la 
liquidació de pagues 

85 Identitat Cultura  8/7/16 Lliurar a la Sra. C F P, 
coordinadora tècnica del 
Pla C-17, la quantitat de 
190€ amb caràcter de 
pagament a justificar per a 
fer front a les despeses 
derivades de l’adquisició 
d’un telèfon mòbil de 
prepagament per als 
monitors que treballen 
durant aquestes nits al Bus 
Nocturn C17, amb càrrec a 
a l’aplicació 
pressupostària del Pla de 
Prevenció de Drogues i 
Promoció de la Salut C17 
206 31100 22608 (RC 
220160011255). 

86 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  8/7/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
efectuar el pagament de 
336,95€ a l’entitat 
“Associació el Far de La 
Garriga” corresponents a 
la factura de Gas Natural 
Distribución SDG, S.A. en 
concepte del període de 
consum del 19/02/2016 al 
20/04/2016 de l’habitatge 
situat al carrer Pere Ballús 
núm. 13 de la Garriga, 
antiga seu de l’entitat. 

87 Alcaldia  Serveis 
interns/OAC 

 8/7/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró 
municipal d’habitants de 
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les persones que tot seguit 
es relacionen, (estrangers 
comunitaris) en haver 
transcorregut el termini 
reglamentari sense que 
s’hagi realitzat la 
corresponent confirmació 
de residència en el Padró 
d’Habitants. 

88 Alcaldia Secretaria  11/7/16 Atorgar delegació especial 
a favor de la Regidora 
d’aquest Ajuntament Sra. 
Meritxell Coma Vernet, 
d’atribució de 
competència per celebrar 
el matrimoni en forma 
civil, essent encàrrec 
específic per aquell que 
s’ha previst contraure el 
dia 16 de juliol de 2016, 
en aquesta població a les 
12,00 hores. 

89 Serveis a les 
persones 

Acció social  11/7/16 Avocar puntualment la 
competència delegada i 
aprovar la relació 
cobratòria dels mesos 
d’abril, maig i juny de 
2016 del Servei de 
Teleassistència 
domiciliària, per un import 
de 3.031,82€ que 
s’imputarà al concepte 
pressupostari 207 34100 
ACP.POS.P09PP 
Teleassistència. 

90 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 11/7/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró 
municipal d’habitants al 
senyor RMC, de 
l’habitatge situat al carrer 
Nostra Senyora de la 
Salut, 3 1er  per no haver 
acreditat el requisit de la 
residència habitual en 
aquest domicili. 

91 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 11/7/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró 
municipal d’habitants al 
senyor MCN, de 
l’habitatge situat al carrer 
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Passeig Congost, 81 1er 5a 
de la Garriga per no haver 
acreditat el requisit de la 
residència habitual en 
aquest domicili 

92 Hisenda , Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Comerç Per 
delegació 

11/7/16 Autoritzar la activitat “La 
Botiga al Carrer” el proper 
4 de setembre de 2016. 
Autoritzar a l’ASIC l’ús 
de la via pública, en 
concret la zona compresa 
per el carrer Centre, i 
Banys en el tram de carrer 
Doma a carrer Figueral o 
Ctra de l’Ametlla, en 
funció del número 
definitiu d’inscripcions 

93 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

12/7/16 Autoritzar al Sr. C B R, en 
representació del Grup de 
Motards de La Garriga, 
per celebrar la festivitat de 
Sant Cristòfol el diumenge 
17 de juliol del 2016 amb 
una concentració de 
motocicletes, oberta a tots 
els garriguencs, a la plaça 
de l’Església, la plaça de 
Can Dachs i el Passeig del 
Dr. Vich, de les 12h a les 
12:30h, per desplaçar-se al 
Circuit de Catalunya i 
posteriorment retornar en 
grup a la Garriga per fer 
un aperitiu a l’avinguda 
Avi Musquera, de les 
14:15h a les 16h, com a 
acte final de la trobada 

94 Alcaldia Secretaria  12/7/16 Nomenar com a òrgan 
instructor del procediment 
per a determinar si existeix 
responsabilitat per part 
d’aquest Ajuntament a la 
Sra. MTJ, tècnica 
d’administració general 
dels serveis jurídics, i 
secretària a la Sra. MCO 
T, i tenint en compte el 
que s’estableix sobre 
l’abstenció i la recusació 
en els articles 28 i 29 de la 
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Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim 
jurídic de les 
administracions públiques 
i del procediment 
administratiu comú. 

95 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 12/7/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al Padró 
Municipal d’Habitants el 
senyor LN, de l’habitatge 
situat al carrer Nord, 7 2on 
A de la Garriga per no 
haver acreditat el requisit 
de la residència habitual 
en aquest domicili. 

96 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 12/7/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al Padró 
Municipal d’Habitants el 
senyor AD, de l’habitatge 
situat al carrer Nord, 7 2on 
A de la Garriga per no 
haver acreditat el requisit 
de la residència habitual 
en aquest domicili. 

97 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 12/7/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al Padró 
Municipal d’Habitants el 
senyor MLD, de 
l’habitatge situat al carrer 
Nord, 7 2on A de la 
Garriga per no haver 
acreditat el requisit de la 
residència habitual en 
aquest domicili 

98 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 12/7/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al Padró 
Municipal d’Habitants el 
senyor BS, de l’habitatge 
situat al carrer Nord, 7 2on 
A de la Garriga per no 
haver acreditat el requisit 
de la residència habitual 
en aquest domicili. 

99 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 12/7/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró 
municipal d’habitants el 
senyor BK, de l’habitatge 
situat a la Carretera Nova, 
62 bloc A, escala A 1er 2a 
de la Garriga per no haver 
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acreditat el requisit de la 
residència habitual en 
aquest domicili. 

100 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 12/7/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró 
municipal d’habitants el 
senyor AK, de l’habitatge 
situat a la Carretera Nova, 
62 bloc A, escala A 1er 2a 
de la Garriga per no haver 
acreditat el requisit de la 
residència habitual en 
aquest domicili 

101 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 12/7/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró 
municipal d’habitants a la 
senyora YK, de l’habitatge 
situat a la Carretera Nova, 
62 bloc A, escala A 1er 2a 
de la Garriga per no haver 
acreditat el requisit de la 
residència habitual en 
aquest domicili. 

102 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 12/7/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró 
municipal d’habitants al 
senyor AT, de l’habitatge 
situat al carrer Banys,53 
1er 3a de la Garriga per no 
haver acreditat el requisit 
de la residència habitual 
en aquest domicili. 

103 Identitat Cultura  12/7/16 Lliurar a la Sra. A S C, 
tècnica de Participació, la 
quantitat de 1.200€ amb 
caràcter de pagament a 
justificar per a fer front a 
les despeses derivades del 
pagament d’una part dels 
sopars del Sopar de Festa 
Major (regidors, 
col·laboradors, membres 
de l’Associació els Dofins, 
de Protecció Civil…) 
previst el dia 31 de juliol 
de 2016 a la plaça de 
l’Església. 

104 Identitat Ensenyament  12/7/16 Avocar puntualment la 
competència i atorgar 
l’abonament de l’import 
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corresponent a cadascun 
dels 6 infants becats, en 
concepte d’ajut al servei 
de menjador de l’Escola 
Bressol Municipal Les 
Caliues, durant el curs 
2015/16 

105 Hisenda , Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  12/7/16 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdit del 
pressupost vigent 
mitjançant generació de 
crèdit finançat amb majors 
compromís d’ingrés de la 
Diputació de Barcelona 
corresponent a la 
subvenció atorgada pel 
programa de cooperació i 
solidaritat, per un import 
total de 3.947,84 euros. 

106 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 12/7/16 Complementar les 
retribucions al 100% dels 
treballadors que van 
causar incapacitat 
transitòria i així ho han 
demanat 

107 Hisenda , Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  13/7/16 Aprovar l’expedient de 
modificació de crèdit 
número 2016.27 mitjançant 
la generació de crèdit 
finançat amb majors i/o 
nous ingressos no 
tributaris, del pressupost 
vigent per un import de 
3.947,84 euros i disposar 
que es tramiti d’acord amb 
les bases d’execució del 
pressupost, punt quinzè 

108 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via Pública  13/7/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la realització de la 
millora del Camí de la 
Serreta i del Camí de la 
Doma, inclosos en el Pla 
municipal de Prevenció 
d’Incendis (PPI) de la 
Garriga, amb una longitud 
total de 4,3 Km. 

109 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Medi 
Ambient 

 13/7/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
acordar el tancament de 
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l’expedient per queixes de 
contaminació acústica de 
l’activitat de supermercat 
situat al carrer Banys, 
núm. 166 baixos del terme 
municipal, a nom de 
Distribuidora Internacional 
de Alimentacion, SA 
(DIA), d’acord amb la part 
expositiva d’aquest acord. 

110 Alcaldia Serveis 
interns/ 
RRHH 

 13/7/16 Abonar a la senyora M 
TVR, tècnica mitjana de 
serveis econòmics (grup 
A2), per desenvolupar la 
tasca d’interventora 
accidental des del 4 al 10 
de juliol de 2016, la 
quantitat de 427,79 € amb 
càrrec a la partida 16 103 
93100 15000 FHE. HIS. P. 
Funcionari Inc. Rend. C. 
Productivitat. 

111 Hisenda , Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Promoció 
Econòmica 

 14/7/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
signatura de l’addenda 
núm. 6 al conveni de 
col·laboració 
interadmnistrativa entre 
els ajuntaments de la 
Garriga, Les Franqueses, 
Canovelles, l’Ametlla del 
Vallès Figaró-Montmany i 
Tagamanent i també la 
sol·licitud d’ajut al 
programa Catalunya 
Emprèn d’acord amb el 
que estableix l’ordre 
EMC/181/2016, que serà 
gestionada per 
l’ajuntament de les 
Franqueses del Vallès com 
a entitat promotora. 

112 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via Pública Per 
delegació 

14/7/16 Autoritzar al Sr. J V D per 
celebrar un sopar d’estiu 
dels veïns del barri de les 
Roques al carrer Saulons, 
a la placeta que hi ha 
davant el número 2, el 
dissabte 16 de juliol del 
2016, de les 21h a les 01h. 
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113 Alcaldia Serveis 
interns/ 
RRHH 

Per 
delegació 

15/7/16 Autoritzar l’assistència del 
personal municipal al curs 
de formació, Jornada sobre 
la tributació local dels 
operadors de 
telecomunicacions, 
Comunicació positiva per 
afavorir la convivència, 
Gestió comptable local, 
Gestió de les subvencions 
– Teòric, Elaboració del 
pressupost, Gestió de les 
subvencions - Pràctic 

114 Identitat Ensenyament  15/7/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria del mes d’agost 
de 2016 (quota menjador 
de juliol i quota inicial 
curs 2016/17 alumnes que 
continuen) de l’Escola 
Bressol Municipal Les 
Caliues, de 112 valors i 
d’import 14.491,07 €. 

115 Identitat Ensenyament  15/07/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
relació cobratòria dels 
rebuts corresponents a la 
quota inicial del curs 
2016/17 de l’Escola 
Municipal de Música 
“Josep Aymerich”, de 319 
valors, per un import de 
23.368,00 euros, 
corresponent al concepte 
pressupostari 16 201 
34200 
“EDU.P01.PP.EMM” – 
Import Estudis reglats 

116 Alcaldia Secretaria  18/7/16 Atorgar delegació especial 
a favor de la regidora 
d’aquest Ajuntament Sra. 
Meritxell Coma Vernet, 
d’atribució de 
competència per celebrar 
el matrimoni en forma 
civil, essent encàrrec 
específic per aquell que 
s’ha previst contraure el 
dia 23 de juliol de 2016, 
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en aquesta població, a les 
9,30 hores 

 Seguretat Ciutadana Seguretat 
Ciutadana 

  Resum d’infraccions de 
trànsit del  dia 26 de juny   
al dia 14 de juliol  de 
2016. 

 

Acords Junta Govern Local 
 
J.G.L. de  27/06/16 10. Donació compte Interlocutòria 13/2016 dictada pel Jutjat 

contenciós administratiu 6 de Barcelona en el recurs 395/2014-F 
interposat per la Delegació del Govern de l’estat a Catalunya, contra 
l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 26/03/2012, relatiu al pagament 
de la part proporcional de la paga extraordinària de desembre de 2012. 

J.G.L. de  11/07/16 11. Recurs Contenciós Administratiu núm. 91/2015; Compliment 
Sentència núm. 193/2016 d’1 de juny de 2016 

 
 

INTERVENCIONS 

 

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

Tenim dubtes sobre el número 10, en concret volem saber com es gestionaran aquestes 

despeses.  

Sobre el número 14, per saber si és normal que una administrativa exerceixi   de tècnica. 

El 71, per saber en què es basava aquest pla i perquè es van escollir aquests carrers. 

Sobre el 94 voldríem saber quines són les responsabilitats de l’ajuntament i de què es 

tracta. 

 

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

A part de felicitar a la Sra. Coma per ser la casamentera major de la Garriga, (he vist 

que sortia reiteradament com a oficiant de casaments), volem saber sobre el punt 32 i  

recordar-vos que us vàreu comprometre a explicar-nos perquè es desestimen totes 

aquelles reclamacions per lesions que succeeixen a la via pública. Aquesta reunió 

encara no s’ha produït al mes de juliol.... 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Ara estem parlant dels despatx d’ofici. 
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Segueix el Sr. Guillén: 

Si, però aprofitant aquest despatx d’ofici, el número 32  que   precisament parla de què 

no s’accepta la  reclamació d’una veïna de la Garriga, us vull recordar que feu aquesta 

reunió al setembre. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 D’acord, però si no li sap greu ho fem als precs del final de ple. 

 

Segueix el Sr. Guillén: 

I sobre el número 94, que ja l’ha dit la Sra. Dachs, perquè queda molt difús i no s’entén 

de què va el decret.  

 

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

Jo volia explicacions sobre el 31 , voldria saber si aquest comerç de la Garriga, pot 

presentar més al·legacions o no. Sobre el 32, que ja  han dit que en parlarem als precs i 

també tenia anotat el 63, per saber com està el tema. 

 

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

 Sobre els que tenia dubtes ja els han dit.  

 

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

Nosaltres volem aclariments sobre el 50 i el 64 en referencia a una moció que va sorgir 

al plenari del mes passat “ Anem a mil”. Van afirmar que   els plans d’ocupació es 

pagaven a raó de 1.000€ de salari mínim per una jornada de 37,5 hores i observem que 

en els decrets 50 i 64, referint-se al sou brut mensual, més les pagues extres 

corresponents, el sou no arriba a aquests mil euros . Ens podrien explicar el perquè 

d’aquesta diferencia?. 

Sobre el 70, referent al contracte de la instal·lació de les llums de Nadal, volem saber 

quin procediment s’ha seguit donat que és un contracte menor. S’ha convidat i tingut en 

compte l’oferta de més d’una empresa?. Per quina raó s’ha adjudicat a aquesta i no a 

una altra?. 

Sobre el 76 voldríem saber el sou brut anual d’aquesta administrativa.  

I sobre el 109 que és un expedient per queixes de contaminació acústica, voldríem saber 

quines eren les queixes i quina ha estat la solució.  
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Intervé la Sra. alcaldessa: 

El número 10 és el conveni de 4.000 euros (ja vàrem fer la modificació de crèdit 

corresponent al ple), i  s’aprova la signatura del conveni en aquest decret. Ja vàrem 

explicar que les despeses eren per fer front al sopar de germanor que varen fer entre la 

coral de la Garriga i la coral francesa. Recordaran que al ple anterior ens van demanar 

per aquella factura per valor de 4000 euros que es corresponia amb aquest conveni. 

Sobre el número 14 dir-los que si, que senzillament la tècnica de medi ambient ha 

causat baixa perquè està en un procés de maternitat, ara està embarassada i en breu 

tindrà la criatura i per tant podrà gaudir també del permís de maternitat. En aquest sentit 

es va fer una substitució de caire intern tenint en compte que tenim limitades les 

substitucions perquè com vostès saben hi ha una llei de l’estat espanyol que diu que 

només es poden substituir aquells serveis essencials. Entenent que l’àrea de medi 

ambient no podia quedar deserta, perquè només hi ha una persona que hi treballa i son 

unes tasques importants que s’han de fer vàrem fer un procediment de substitució intern. 

Hi ha una persona de la casa, una administrativa,  que òbviament té titulació 

universitària i per tant pot assumir tasques de tècnic  i temporalment se li ha assignat 

aquesta responsabilitat. Ella va acceptar  fer les tasques de responsable de medi ambient 

aquí a la casa, fins que la tècnica, que té la plaça en propietat, pugui tornar. 

Sobre els números 31, es desestima una reclamació d’una ciutadana que demanava 

responsabilitat patrimonial a l’ajuntament perquè estava dient que en el període que van 

durar les obres del centre van disminuir de forma considerable les seves vendes. El 

procediment  que s’ha instruït ha determinat que els possibles perjudicis soferts com a 

conseqüència de l’execució de les obres, no superen, segons diu el decret, les càrregues 

generals que han de suportar els ciutadans. No donant-se en conseqüència els requisits 

exigits per la Llei corresponent. Es desestima en aquest sentit. Aquesta reclamació ve de 

quan es van fer les obres del centre , en el seu dia aquesta persona va interposar la 

demanda i la va tornar a presentar perquè....el senyor secretari ens ho explicarà 

 

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

Va caducar el termini i es va tornar a obrir el procediment perquè el síndic ho va 

demanar. Es va tornar a fer una valoració molt extensa, amb molta jurisprudència, amb 

casos molt similars, casos d’obres públiques, que tendeixen a l’interès públic general. 

Cap més establiment va reclamar i a alguns potser els afectava més l’ocupació de la via 
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pública. El que no poden fer és pagar quan els informes tècnics i la jurisprudència i  la 

doctrina diuen que no.  

 

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

El cas ja el conec, jo he demanat que si ara pot tornar a presentar al· legacions sobre 

aquesta desestimació. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa  

Si, òbviament pot presentar al·legacions, perquè té un termini. 

 

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

 Li quedaria un recurs de reposició i si no hi ha oberta la via contenciosa.  

 

Segueix la Sra. Budó: 

 Exacte també ens pot interposar un contenciós administratiu. 

El següent decret també és la desestimació d’un expedient de responsabilitat patrimonial 

i també és un recurs. Una persona va caure a la calçada d’un carrer del nostre municipi  

i sembla ser que no existeix una relació de causalitat entre el funcionament dels serveis 

de la corporació i els danys al·legats. Els fets no estan suficientment provats.  

Com he dit poden fer un prec al final, però ja li demanem  ara al Sr. Secretari que al mes 

de setembre puguem fer una reunió per parlar del tema dels expedients de 

responsabilitat patrimonial, perquè a tots ens preocupa i tots veiem que normalment 

solen tenir desestimacions,  per tant estaria bé que a la reunió oportuna puguessim 

parlar-ne i tenir les explicacions pertinents.  

 

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

Per no haver de presentar prec al final, perquè ja s’han donat explicacions, diré que ens 

esperarem al setembre . Però   volem dir que totes les propostes són desestimades, no 

conec cap que per danys soferts a la via pública hagi estat estimada i jo entenc que hi ha 

veïns d’aquí de la Garriga, amb proves, que han caigut i s’han fet lesions. Jo que ho he 

patit a casa meva i  sé  que li han dit que abans de trucar l’ambulància ha de venir la 

policia perquè hi hagi una responsabilitat patrimonial  i entenc que per a qualsevol 

ciutadà això és complicat. 
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Intervé la Sra. alcaldessa: 

D’acord, doncs en parlarem en aquesta reunió que farem al setembre i podrem aclarir 

tots aquest dubtes raonables que tots plegats tenim al voltant d’aquests expedients.  

Els següents punts són el 50 i per vinculació el 64. És cert que en aquests casos hi va 

haver com una errada de concepte. Es destinen mil euros a cada pla d’ocupació, però hi 

ha la petita part que paguem com a empresa , és cert que el salari brut no arriba als 

1.000 euros i com aquest és el compromís, (que els plans d’ocupació puguin arribar a 

aquest salari brut de 1.000 euros al mes de manera immediata), ho estudiarem. 

 

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

 No ho he entès. Hi ha el compromís de què s’arribarà als 1.000 euros, no? 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Si. 

 

Segueix el Sr. Valiente: 

 Doncs en aquest cas no s’estudiarà, es farà. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 S’estudiarà si es pot aplicar retroactivament o no  

El 63 és una demanda en què s’admet a tràmit, com sempre, un reclamació sobre la 

responsabilitat o no de l’ajuntament a conseqüència dels danys patits a la comunitat de 

propietaris de la carretera Nova, 40, a causa d’un embús al clavegueram.  S’accepta a 

tràmit i es resoldrà en el moment en què s’hagi de resoldre.  

Sobre el 70 dir que es va fer un concurs per adjudicar la instal· lació de les llums de 

Nadal i va guanyar aquesta empresa. S’ha fet tot el procediment com correspon, es va 

fer la publicitat, etc. Hi havia 3 empreses que es varen presentar  

El número 71 és la pavimentació que s’està duent a terme amb aquells 180.000 euros 

aproximadament, que van quedar del romanent de tresoreria de l’exercici 2014 i que 

podíem utilitzar per inversions sostenibles al 2015. Es va fer aquest projecte que vàrem 

aprovar i presentar a la comissió d’urbanisme. Un projecte de repavimentació de 

diversos carrers del municipi. També es va fer un concurs públic per import de 180.000 

euros (aproximadament), que és el cost d’aquesta obra. Es va fer un concurs al que es 

van presentar 28 empreses, es van obrir els sobres a la corresponent mesa de 
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contractació, etc. L’empresa que va guanyar, l’adjudicatària, és la que està duent a 

terme les obres de repavimentació de tots aquests carrers del municipi. Aquests carrers 

es van escollir perquè hi ha un pla de repavimentació, un pla amb aquells carrers als que 

realment els fa falta . En aquests carrers hi havia unes mancances considerables a les 

que calia fer front de manera immediata i que només repavimentant es podien resoldre. 

Hi ha altres carrers on per poder resoldre certs problemes caldrà primer resoldre “les  

entranyes “ del carrer, entrar a clavegueram, etc. En aquests carrers on s’ha actuat era 

només fer el repavimentat.  

 

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

Un apunt de formes. Al decret 71 al final posa el nom de la tècnica que coordina 

aquestes obres i potser haurien de sortir només les sigles. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

 En prenem nota. Gràcies. 

El següent és el 76, volen saber   el sou brut anual d’aquesta administrativa, ara mateix 

no li se dir, però ja li farem arribar aquesta informació. De tota manera li haig de dir que 

es tracta d’un pla d’ocupació. 

El 94 també fa referència a una reclamació per responsabilitat patrimonial. S’admet a 

tràmit i es nomena instructor , es comunica el nomenament a l’instructor i se li dóna 

trasllat de totes les actuacions perquè comencin a tramitar i determinar si hi ha o no 

responsabilitat de l’ajuntament i si procedeix o no la indemnització d’aquest particular 

pels danys perjudicis patits al seu habitatge a causa de les obres del carrer Centre amb el 

carrer Calàbria. 

El número 109, era una denúncia dels veïns per sorolls del supermercat DIA. Això no és 

una cosa nova sinó que és un tema que portem anys treballant a conseqüència del soroll 

que feien amb la càrrega i descàrrega i les hores en què es feia. Es van fer diverses 

mesures de sonometria, penso que també hi havia una màquina de fred que feia algun 

soroll molest, es va procedir al reparament d’aquests sorolls i per tant es tanca 

l’expedient perquè s’ha resolt satisfactòriament.  

 

El Ple de l’Ajuntament resta assabentat 

 

3.Aprovació de la proposta de nomenament del jutge/essa de pau  
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ÀREA FUNCIONAL: Secretaria 

 

ANTECEDENTS 

 
Tenint present el fet que a primers d’agost de 2016 restarà vacant el càrrecs de jutge/essa de pau 

titular de la Garriga.  

 

Vist que per decret d’Alcaldia de data 27 de maig de 2016 es va resoldre anunciar públicament 

la convocatòria per a la provisió del càrrec de jutge/essa de pau titular de la Garriga, d’acord 

amb l’article 101.1 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial i els articles 4 i 5 

del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau. 

 

Vist que l’edicte s’ha exposat en el tauler d’anuncis de la casa consistorial i s’ha tramès al jutge 

degà dels Jutjats de Primera Instància i Instrucció del partir judicial de Granollers i al Jutjat de 

Pau de la Garriga perquè ho exposin als seus respectius taulers d’anuncis. 

 

Vist que el dia 10 de juny de 2016 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona. 

 

Vist que durant el termini establert s’ha presentat la sol· licitud següent: 

1. Montserrat Rocabayera Fusté 

 

Atès que de conformitat amb allò que disposa l’article 101.2 de la Llei orgànica del poder 

judicial, l’elecció del jutge/essa de pau s’ha d’efectuar pel Ple de l’Ajuntament amb el vot 

favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que reunint les 

condicions legals així ho sol·licitin. 

 

Atès que la proposta de nomenament ha d’acompanyar-se amb currículum de la persona elegida, 

especificant l’activitat que desenvolupa actualment, perquè la Sala de Govern pugui examinar 

que no existeixen incompatibilitats per exercir el càrrec. 

 

Vist que la Sra. Rocabayera des de l’any 2008 ha exercit el càrrec de jutgessa de pau de la 

Garriga, de forma molt positiva i molt satisfactori pels veïns de la Garriga, amb els requisits 
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determinats per la normativa existent al respecte, donant un servei molt necessari pel municipi. 

 

Per tant es proposa nomenar com a jutgessa de pau titular de la Garriga la Sra. Montserrat 

Rocabayera Fusté. 

 

Atès que el Ple de l’Ajuntament ha de proposar una persona per al càrrec de jutge/essa titular. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

− Els articles 22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local. 

− DL 2/2003 pel qual s’aprova el tex refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

− Articles 99 a 103 i article 395 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 

− Articles 4 a 6, 20, 21 i 28 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau. 

 

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

 

ACORDS 

 
Primer . Proposar pel càrrec de jutge/essa de pau titular, d’acord amb allò que preveu l’article 6 

del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, a la persona següent: 

- Sra. Montserrat Rocabayera Fusté, amb DNI número 37602646S  

 

Segon. Remetre al jutge degà dels Jutjats de Primera Instància i Instrucció del partir judicial de 

Granollers per a ésser aixecat a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, amb la certificació prevista per l’article 7.2 de l’esmentat Reglament 3/1995, a saber: 

- Referència detallada de les circumstàncies en què s’ha produït l’elecció. 

- Esment exprés de l’observança del quòrum exigit per la Llei. 

- Dades d’identificació i condicions de capacitat i de compatibilitat de l’elegida 

mitjançant la certificació corresponent. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Com ja saben cada 4 anys s’ha de procedir a renovar el càrrec de jutge o jutgessa de 

pau. A primers d’agost de 2016 venç el nomenament i per tant calia fer prèviament tots 
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els tràmits de renovació per tal que en el moment que restés vacant ja es pogués fer el 

nou nomenament. El 27 de maig es va fer pública la convocatòria per a la provisió de 

jutge de pau a la Garriga. Es va publicar un edicte i també al taulell d’anuncis de la casa 

consistorial. També es va trametre al jutge degà del jutjat de primera instància i 

d’instrucció del partit judicial de Granollers i també al jutjat de pau de la Garriga perquè 

ho anunciessin als seus respectius taulells d’anuncis. El 10 de juny de 2016 es va 

publicar també al butlletí oficial de la província de Barcelona (BOPB) perquè també és 

requisit que es publiqui al BOPB i per tant a data 10 de juny va ser publicat al BOPB i 

des de llavors fins ara, fins que finalitza el termini de presentació de candidatures només 

hi ha hagut una candidatura que s’hagi presentat, és la Sra. Montserrat Rocabayera 

Fustè, que en aquest cas és la persona que ja està duent a terme les tasques de jutgessa 

de pau. 

Per proposar aquest nomenament el ple ho ha de fer amb el vot favorable de la majoria 

absoluta dels seus membres, no per majoria simple. Aquest és el procediment .  

La Sra. Rocabayera està duent a terme aquestes tasques des de l’any 2008, està exercint 

el càrrec de jutgessa de pau de forma molt positiva i molt satisfactòria  pels veïns i 

veïnes de la Garriga, compleix tots els requisits  exigits per la normativa vigent al 

respecte i alhora creiem que està donant un servei molt necessari al nostre municipi. 

Tenint en compte a més a més que ha estat l’única candidatura que ha presentat la 

sol·licitud per desenvolupar aquest càrrec es proposa avui al ple el nomenament de la 

Sra. Montserrat Rocabayera com a jutgessa de pau titular d’acord amb el que preveu la 

llei corresponent. El segon acord és remetre al jutge degà dels Jutjats de Primera 

Instància i Instrucció del partir judicial de Granollers  aquesta proposta. Aquest és el 

procediment.  

 

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

 Res a dir, estem d’acord. 

 

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

 Votarem a favor.  

 

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

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

 Estic d’acord. 

 

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

Donat que el càrrec és una figura cívica, tot i que la Sra. alcaldessa ha dit que s’ha 

publicat, s’ha publicitat, penso que s’hauria pogut fer una promoció més pública, més 

del carrer, perquè era una ocasió per fomentar la participació. Per aquest càrrec podia 

accedir qualsevol persona del poble. Però jo crec que ningú mira el BOP, ni va al 

jutjats... Era un apunt. 

Ens abstenim perquè pensem que era una ocasió per fomentar la participació que s’ha 

perdut. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Acceptem la seva abstenció, només faltaria i la seva observació. Val a dir que això 

reiteradament s’ha fet d’aquesta manera i mai s’ha fet cap espècie de procés participatiu, 

ni ara, ni amb anteriors governs. 

En tot cas ara aquest nomenament és per 4 anys i d’aquí a 4 anys, probablement ja  

haurem començat en altres àmbits a fer processos de participació, perquè aquest és el 

compromís d’aquest equip de govern i intentem que vostès ens ajudin a dur-los a terme, 

ja haurem agafat la cultura participativa necessària per tal de millorar tots aquests 

procediments. Estem d’acord en què cal anar millorant la cultura participativa en el 

nostre municipi.  

 

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

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

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Moltes gràcies. Volem que consti en acta, en primer lloc la nostra afectuosa salutació a 

la jutgessa i encoratjar-la a que segueixi treballant de la manera que ho està fent . Ho 

està fent d’una manera altruista, compromesa, es creu el càrrec que està exercint , l’està 

duent a terme amb rigor, amb seriositat i amb molta professionalitat . Per tant des del 

plenari de la Garriga la volem encoratjar a que segueixi treballant amb aquest 

compromís personal ferm que no deixa de ser un compromís envers el nostre municipi i 
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per tant és d’agrair, perquè repeteixo no deixa de ser un càrrec altruista en què dedica el 

teu temps personal, lliure, a dur a terme  aquestes tasques. 

 Moltes gràcies a tots pel suport. 

 

 

4. Aprovació de la Xifra del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2016. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria /unitat de padró 

 

ANTECEDENTS 

 
Vist l’expedient presentant per la Unitat d’Estadística, on s’acompanya relació corresponen al 

Resum Numèric del Padró d’Habitants amb data de referència  1 de gener de 2016, on es 

detallen el nombre d’habitants inscrits en l’esmentat padró. 

 

Vist que s’han fet els tràmits amb el suport de la Diputació de Barcelona, de consolidació amb 

l’Institut Nacional d’Estadística, als efectes de l’aprovació de la xifra de població a data 1 de 

gener de 2.016, i que aquest Organisme a donat el seu vistiplau. 

 

Atès que l’article 42 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, que estableix que la formació, manteniment, 

revisió i custodia del Padró Municipal d’Habitants correspon a l’Ajuntament d’acord amb allò 

que estableix la legislació estatal. 

 

Atès allò que disposa l’article 81 del RD 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de Població i Demarcació Territorial d’Ens Local, modificat pel R.D. 2612/96, de 20 

de desembre, en relació amb la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants.  

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 
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. 

 

Decret 140/1988, 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de demarcació territorial i 
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població dels Ens Locals. 

 

RD 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Població i Demarcació 

Territorial d’Ens Local, modificat pel R.D. 2612/96, de 20 de desembre. 

 

Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretària, per la  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 CCAA i les Entitats Locals, sobre instruccions 

tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal. 

 

Llei orgànica 15/99, de protecció de dades de caràcter personal. 

 

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

 

ACORD 

 
Primer.-  Aprovar  la xifra del Padró Municipal d’Habitants, a 1 de gener de 2016, el qual dóna 

el resultat següent: 

• Població empadronada: 15.912 habitant. 

 

Segon.- Donar compte del present acord a l‘Institut Nacional d’Estadística de conformitat amb 

l’article 81 del RD 1690/1986 

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Aquest punt de l’ordre del dia no deixa de ser un tràmit pur i simple, l’aprovació de la 

xifra del padró municipal d’habitants a data 1 de gener de 2016 que com ja saben 

sempre l’hem d’aprovar per aquestes dates .  

A 1 de gener de 2016 la població empadronada a la Garriga és de 15.912 habitants. 

Això ho hem de votar i donar compte a l‘Institut Nacional d’Estadística. 

 

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

 Res a dir, estem d’acord. 
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Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

 Votarem a favor.  

 

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

 Estic d’acord. 

 

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

 Estic d’acord. 

 

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

 Votarem a favor. 

 

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

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

de la corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

5. Determinació de les festes de caràcter local per a l’any 2017 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria  

 
Vist que s’ha rebut comunicació del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 

Catalunya en relació a la necessitat que els ajuntaments fixin les dues festes locals per a l’any 

2017, abans del dia 30 de setembre de 2016. 

 

Vist que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals, 

dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret de la Generalitat de Catalunya on 

s’estableix  que aquestes dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i 

Ocupació a proposta dels municipis respectius, mitjançant acord adoptat pel Ple de 

l’Ajuntament d’acord amb el que estableix l’article 46 del R.D. 2001/1983, de 28 de juliol. 

 

Vist que es va publicar al DOGC número 7135 de 6 de juny de 2016, l’Ordre TSF/137/2016, de 

30 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l‘any 
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2017, i on s’estableix que els ajuntaments proposaran dues festes locals que no poden escaure’s 

en diumenge ni coincidir amb cap dels dies festius  que  es relacionen a l’esmentada ordre. 

 

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

 

ACORD 

 
Primer . Fixar per a l’any 2017 les següents festes de caràcter local  de la Garriga: 

• Dia 5 de juny de 2017 

• Dia  3 d’agost de 2017 

 

Segon. Donar compte al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat per a l’aprovació 

definitiva pel Conseller d’Empresa i Ocupació. 

 

INTERVENCIONS 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Com ja saben un cop fet el calendari escolar que ja s’ha presentat en el Consell escolar 

municipal, procedim  (i  ho fem sempre al mes de juliol  i un cop ferm el calendari festiu 

de Catalunya, en el que s’ha definit les 13 festes d’àmbit nacional), a definir les dues 

festes de caràcter locals i ens toca a nosaltres fer la proposta. 

La proposta que es porta avui en aquest acord de plenari és la del dia 5 de juny de 2017 

que es correspon amb el dilluns de la segona pasqua, que sempre i per tradició l’havíem 

celebrat a la Garriga, no obstant en aquells anys en què la segona pasqua passa a ser 

festa d’àmbit nacional , com va passar l’any passat que va ser festa a tot Catalunya, 

aquesta data s’ha de canviar . Però aquest any recuperem la proposta de que la segona 

pasqua sigui festa local  i la següent proposta és el 3 d’agost, dia de Festa major 

tradicional del nostre municipi . 

 

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: 

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

Jo no estic d’acord. Votarem en contra perquè tot i que no sabem quin és el model de 

festa major de l’any vinent (a la junta de portaveus no se’ns va explicar), entenem que 

hi ha dos models, un és fer-ho el cap de setmana abans i després deixar córrer 4 dies fins 

el dia de festa, cosa que no entenem o bé seria començar la festa major el dia 3 i seguir 

amb el primer cap de setmana d’agost, que tampoc ho entendríem perquè hi ha molta 

gent de la Garriga que ja està fora, de vacances i la festa major és per gaudir-la.  

Com tampoc veiem clar el dia 5 de juny, perquè entenem que pels centres educatius pot 

ser una data complicada donat que estan a final de curs. 

Per tot això nosaltres  votarem en contra d’aquesta proposta.  

 

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

 No tenim res a dir.  

 

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

 Votarem a favor. 

 

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 

SI-Solidaritat, i 1 ICV-EUiA-E), i 1 vot en contra (PSC–CP)  dels 17 membres assistents, essent 

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

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

A la junta de portaveus vam dir que encara no teníem decidit, ni definit el calendari de 

festa major . Entenem que el 3 d’agost és la festa del nostre municipi i que cada any, 

òbviament canvia de dia, però quan un té un dia fix  de festa major és aquell dia. Per 

exemple se m’acut que els municipis que per Sant Pere fan festa major, també passarà 

per tots els dies de la setmana i mai caurà en un dijous o un divendres. Si tens un dia per 

la teva festa tradicional com a poble  això és així i a partir d’aquí has d’anar adaptant la 

festa major. 

Repeteixo que encara no ho hem decidit. Ho parlarem i posarem en consideració de tots 

per veure quins dies han de ser els més idonis per fer la festa major de l’any vinent. 

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP: 
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Bàsicament és això, nosaltres  creiem que la festa major ha de ser una festa 

aconfessional, que no estigui vinculada a cap patró i que ha de ser el més participativa 

possible. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Aquest és un altre argument que no ha utilitzat a la seva exposició. Però bé nosaltres 

manifestem l’argument del dia 3 i òbviament que la festa major és laica i aconfessional, 

però no deixa de tenir la seva part de tradició. També el Corpus és una festa molt 

participada i podríem dir que molt laica, però també té un vincle religiós i no per això 

rebutjarem una festa tant nostra com és el Corpus.  

En tot cas entenent els seus arguments, participaran i participarem tots plegats de la 

decisió de quins dies s’ha de dur a terme la festa major de la Garriga de l’any vinent. 

 

 

6. Ratificar l’acord del consell d’administració de l’OAMC d’aprovació de l’inventari de 

béns, drets i obligacions  

 

Vist que el consell d’administració de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació  de 

data 13 de juliol de 2016 va prendre l’acord següent: 

 

“ANTECEDENTS  

 
I. Vist que l’Ajuntament de la Garriga té constituït l’Organisme Autònom de Mitjans de 

Comunicació i com a tal exerceix funcions de tutela en aplicació de la normativa local. 

 

II. Vist que l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de la Garriga en la reunió 

ordinària del consell d’administració del dia 30 de novembre de 2015 va aprovar donar d’alta 

l’inventari de l’organisme, separat del de l’Ajuntament.  

 

III. Vist que arran de l’acord del consell d’administració abans esmenta s’ha dut a terme 

l’inventari de béns, drets i obligacions de l’OAMC en els termes que figuren a l’annex que 

s’acompanya.  

 

Vist que aquesta competència correspon a les facultats de control de l’Ajuntament de la Garriga 
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sobre l’OAMC. 

 

Fonaments jurídics 

 
Local: 

• Estatuts de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.  

 

Llei estatal: 

• Articles 32 a 35 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions 

públiques. 

• Articles 17 a 36 del Reglament de béns de les entitats locals, aprovat per Reial decret 

1372/1986, de 13 de juny. 

• Article 86 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós 

de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

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

 

Llei catalana: 

• Els articles 199 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. 

• Article 222 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

• Article 100 a 118 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 

patrimoni dels ens locals. 

• Sobre l’inventari dels organismes autònoms és d’aplicació l’article 204.2 del Decret 

179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals. 

 

El consell d’administració per unanimitat dels 7 membres assistents, essent 8 membres els de 

dret, acorden: 

 

Primer. Proposar al ple de la corporació l’aprovació de l’inventari de béns, drets i obligacions 

de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de la Garriga en els termes que es 

resumeixen a continuació: 
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Epígr
af 

Llibre A. Béns, drets i obligacions de 
l’ens local Brut  

Fons 
amortització  

Valor 
comptable 

I.2.C. Mobles de servei públic 17.590,23   13.388,16   4.202,07 

I.2.D. 
Drets de propietat immaterial de servei 
públic 11.414,00   10.995,24   418,76 

  Totals 29.004,23   24.383,40   4.620,83 
 

Segon. Practicar en el llibre d’inventari els assentament corresponents. 

 

Tercer. Actualitzar els valors de l’immobilitzat i altres béns, drets i obligacions que consten a la 

comptabilitat municipal d’acord amb l’inventari de l’OAMC consolidat. 

 

Quart . Aprovar l’assentament de regularització a data 31 de desembre de 2015. 

 

Cinquè. Remetre còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i Relacions 

Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 

 

Sisè. Elevar el present acord al ple de la corporació als efectes legals i reglamentaris.” 

 

Vist que l’article 105 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 

patrimoni dels ens locals requereix de manera expressa que aquest acord sigui adoptat pel Ple de 

la corporació es proposa la ratificació d’aquest acord del consell d’administració. 

 

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

 

ACORDS 

 
Primer. Ratificar l’acord del consell d’administració de l’Organisme Autònom de Mitjans de 

Comunicació, de data 13 de juliol de 2016, sobre l’aprovació de l’inventari de béns, drets i 

obligacions de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de la Garriga. 

 

Segon. El present acord haurà de notificar-se al Departament de Governació i Relacions 

Institucionals de la Generalitat de Catalunya, amb la remissió d’una còpia de l’inventari, als 

efectes escaients. 

 

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

Bona tarda a tothom. En una reunió prèvia del Consell d’Administració del passat 30 de 

novembre de 2015 es va aprovar donar d’alta l’inventari de drets i obligacions d’aquest 

organisme i aquest passat 13 de juliol es va convocar de nou el Consell d’Administració 

de l’OAMC per tractar diferents aspectes entre els que hi havia l’aprovació d’aquest 

inventari. Les dades les tenen detallades al mateix dictamen, en el seu valor comptable.  

Deixo a la seva consideració la ratificació de l’acord del Consell d’Administració de 

l’OAMC  sobre l’aprovació d’aquest inventari. Gràcies. 

 

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

 Res a dir, estem d’acord. 

 

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

 Estem d’acord.  

 

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

 Estic d’acord. 

 

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

 Res a dir. 

 

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

 Estem d’acord. 

 

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

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

de la corporació, aprova la proposta d’acord 

 

 

7. Aprovació modificació de la Plantilla de personal de l’Ajuntament de la Garriga 

corresponent a l’exercici 2016 

 

AREA FUNCIONAL: Secretaria 
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ANTECEDENTS  

 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 16 de desembre de 2015, aprovà inicialment 

la Plantilla de personal de l’Ajuntament de la Garriga i es va fer públic mitjançant anunci al 

BOPB de data 24 de desembre de 2015, transcorregut el termini d’exposició pública sense que 

hi hagi hagut cap al·legació contra la mateixa, aquesta ha esdevingut definitiva amb el següent 

detall: 

PLANTILLA MUNICIPAL,  Exercici 2016 

P=nombre de places; D=dedicació ; V=vacants 

CODI     DENOMINACIÓ                                                      P              D   V 

F U N C I O N A R I S 

3000.-HABILITACIÓ ESTATAL 

• Secretari/a       1 1 1        

• Interventor/a      1 1 - 

• Vice-Secretari/a     1 1 - 

 

Vist que a la Plantilla de la Corporació no hi consta una plaça de tresorer/a reservada a personal 

funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

 

Vist que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l’Administració Local, que va introduir l’article 92 bis a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les bases de règim local, els ens locals amb secretaria classificada en classe segona han de 

tenir obligatòriament creat i classificat el lloc de tresoreria com a lloc de treball reservat a 

personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

 

Vist que amb posterioritat i amb l’aprovació de la Llei 18/2015, per la qual es modifica la llei 

37/2007, sobre la reutilització de la informació del servei públic, la seva disposició final segona 

modificava la llei 27/2013, en la seva disposició transitòria sèptima, quant al règim transitori 

dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, i a la situació  i els 

tràmits que havien d’adoptar els municipis llur població era inferior als 20.000 habitants quant 

els llocs de treball de tresoreria. 

 

Vist que en data 27/05/2016 va tenir entrada al RE núm.2798/2016 un escrit de la Direcció 

General d’Administració Local en la que s’exposa que arran de l’entrada en vigor de la Llei 

27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, que va 
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introduir l’article 92 bis a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els 

ens locals amb secretaria classificada en classe segona han de tenir obligatòriament creat i 

classificat el lloc de tresoreria com a lloc de treball reservat a personal funcionari 

d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. Això és així atès que l’article 92 bis 

de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, disposa que es reserva als funcionaris d’Administració local amb 

habilitació de caràcter nacional, sense establir cap excepció, l’exercici de les funcions de: 

 

“a) La de secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu. 

 

b) El control i la fiscalització interna de la gestió econòmico financera i pressupostària, i la 

comptabilitat, tresoreria i recaptació”, el que implica que no es pot considerar l’apartat f) de 

l’article 2 del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió de llocs de treball reservats a 

funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional que establia la 

possibilitat que fos la relació de llocs de treball la que determinés si el lloc de tresoreria estava o 

no reservat a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.  

 

I és per aquest motiu que s’informa que per tal de regularitzar la situació del lloc de tresoreria 

d’aquesta Corporació, s’ha de sol·licitar a aquesta Direcció General la creació i classificació 

d’aquest lloc de treball, adjuntant amb la sol· licitud la certificació dels acords definitius de Ple 

de la modificació de la Plantilla pel que fa a aquest lloc de treball, tot això amb anterioritat al 

mes de setembre d’enguany, per tal que aquesta Direcció General pugui resoldre la creació i 

classificació d’aquest lloc de treball amb anterioritat a la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat 

de la convocatòria per al 2016 de la Direcció General de la Función Pública del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas de concurs unitari de llocs de treball reservats a personal 

funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional que es preveu pel proper 

mes de novembre. 

 

Vist que el dia 15/07/2016 es va reunir l’Òrgan Tècnic de Valoració de la Relació de llocs de 

Treball per informar que només calia fer la modificació de la Plantilla atès que aquest lloc de 

treball ja es va crear en la Relació de Llocs de Treball per aquest exercici aprovada en el Ple de 

data 16 de desembre de 2015. 

 

Vist que s’han seguit els tràmits previstos a la legislació vigent per tal de procedir a la 

modificació de la Plantilla per tal de donar compliment al que estableix l’article 92 bis a la Llei 
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7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 
Atès el que preveu l’article 92 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local, segons redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 

sostenibilitat de l’Administració Local, en relació al personal funcionari. 

 

Atès el que disposen els articles 25, 27 i 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, en quant a l’aprovació de la 

Plantilla i la seva modificació. 

 

Atès el que preveu l’article 22 i) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local, segons redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, en quant a la 

competència del Ple per a l’aprovació de la Plantilla de personal dels Ens Locals. 

 

Atès allò que preveu l’article 126.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual 

s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, en relació 

amb la modificació de la Plantilla dels Ens Locals. 

 

Atès allò que disposa l’article 72 i següents del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 

pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que regula 

l’estructuració de l’ocupació pública. 

 

Atès allò que disposa la Llei 18/2015, per la qual es modifica la llei 37/2007, sobre la 

reutilització de la informació del servei públic. 

 

Atès l’informe de secretaria de data 15 de juliol de 2016 sobre la legislació aplicable i tramitació 

a seguir. 

 

Vist l’informe de la tècnica de Recursos Humans de data 18 de juliol de 2016. 

 

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

 
Primer .- Aprovar inicialment la modificació de la Plantilla de personal de l’Ajuntament de la 

Garriga de l’any 2016, amb el següent detall: 

 

PLANTILLA MUNICIPAL,  Exercici 2016 

P=nombre de places; D=dedicació ; V=vacants 

CODI     DENOMINACIÓ                                                                   P      D   V 

F U N C I O N A R I S 

3000.-HABILITACIÓ ESTATAL 

• Tresorer/a         1 1 1  

 

Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de 15 dies mitjançant 

anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya de conformitat amb la legislació vigent. Transcorregut aquest termini, si no s’han 

presentat al· legacions, s’entendrà elevat a definitiu aquest acord d’aprovació inicial. 

 

Tercer.- Trametre còpia d’aquesta modificació a l’Administració de l’Estat i al Departament de 

Governació de la Generalitat en el termini de trenta dies des de l’aprovació. 

Quart.- Notificar aquest acord al Comitè Unitari de Personal. 

 

INTERVENCIONS 

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

Bona nit. Portem a la seva consideració la modificació de la plantilla del personal de 

l’ajuntament de 2016, amb la nova creació d’una plaça de tresorer/a ja que per llei ens 

obliguen a tenir creada i classificada en el lloc de tresoreria, com a lloc de treball 

reservat al personal funcionari d’administració local  amb habilitació de caràcter 

nacional . Queda a la seva consideració. Gràcies. 

 

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

 Res a dir, estem d’acord. 

 

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

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

 Estic d’acord. 

 

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

 Si, estem d’acord. 

 

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

Nosaltres ens abstenim. No tenim inconvenient, ja ens vàreu explicar totes les solucions, 

etc., però ho fem per ser coherents amb el nostre vot anterior respecte al pressupost i 

plantilla. 

 

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

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

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

 

 

8. Aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla General Municipal 

d’Ordenació per simplificació i concreció normativa. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Territori i Sostenibilitat 

 

ANTECEDENTS : 

 

Vist que per acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 25 de maig de 2016 es va 

aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General Municipal d’Ordenació per 

simplificació i concreció normativa redactat pels serveis tècnics municipals. 

 

Vist que la modificació proposa eliminar els articles de les Normes Urbanístiques que regulen 

aspectes d’habitabilitat, accessibilitat, seguretat d’utilització, salubritat i estalvi d’energia per 

resultar aquestes qüestions regulades per les normes sectorials, eliminar la regulació sobre 

intervenció administrativa en l’ús del sòl i en l’execució d’obres per resultar regulada en les 

normes vigents  i modificar i eliminar diversos articles per tal de concretar aspectes que resten 

indefinits o erronis. 
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Vist que l’expedient ha estat sotmès a informació pública mitjançant publicació del respectiu 

edicte en el BOP de  8/06/2016, i al diari ARA  de 9/06/2016 havent estat exposat al tauler 

d’anuncis de la casa consistorial i a l’E-tauler de la pàgina web municipal.  

 

Vist que durant el període d’informació pública no s’han presentat al· legacions. 

 

Vist l’informe jurídic  de data 16 d’abril de 2016. 

 

FONAMENTS JURÍDICS : 

 

Atès allò que disposen els articles 57, 58 i 59 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat 

per DL 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (TRLUC), en relació 

a la definició, contingut, determinacions mínimes i documentació que han de contenir els Plans 

d’Ordenació Urbanística Municipals. 

 

Atès que l’article 76 del TRLUC determina que els Ajuntaments són competents en la 

formulació de planejament general que afectin al seu terme municipal. 

 

Atès que l’article 96 del TRLUC estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una 

figura de planejament urbanístic s’ha de subjectar a les mateixes disposicions que en regeixen la 

seva formació. 

 

Atès que els articles 97, 98, 99 i 100 del TRLUC estableixen la regulació de les Modificacions 

de les figures de planejament urbanístic general. 

 

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

figures de planejament urbanístic. 

 

Atès que l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local, atribueix la competència per a l’aprovació del planejament general al Ple de 

l’Ajuntament, i per tant, també de les seves modificacions.  

 

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

legal de membres de la Corporació Local. 

 

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

 

ACORD : 

 

Primer.-  Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General Municipal 

d’Ordenació per simplificació i concreció normativa redactat pels serveis tècnics municipals. 

Segon.- Remetre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, als efectes de 

que acordi, si s’escau, la corresponent aprovació definitiva i n’ordeni la publicació als efectes 

executius. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. Neus Marrodán, regidora de Serveis Territorials  i Urbanisme: 

Bona tarda a tothom. En aquest punt de l’ordre del dia portem a la seva consideració 

aquesta segona fase per poder aprovar de forma provisional , que és el mandat que 

tenim al plenari, la modificació de la normativa urbanística del planejament que tenim 

vigent. 

Recordaran que aquesta modificació es va iniciar al ple del mes de maig i que es feia 

per tal de simplificar i de concretar la normativa urbanística, especialment per tal de 

poder alliberar del planejament tots aquells articles que corresponien a definicions o 

prescripcions que queden sobradament recollides a la normativa que ha aparegut amb 

posterioritat a l’aprovació del planejament i que és vigent.  

El planejament és del 2001 i amb posterioritat han aparegut normatives que cobreixen 

les indicacions i les prescripcions corresponents a seguretat, a accessibilitat , a 

habitabilitat, salubritat, estalvis d’energia, etc. Ja se’ls va explicar en el seu dia, ara el 

que estem fent és validar que un cop feta l’aprovació inicial al mes de maig, s’ha fet 

l’exposició pública. No hi ha hagut al·legacions respecte a aquesta modificació i en 

aquest sentit es pot donar per vàlida la modificació i avui es fa l’aprovació provisional. 

Gràcies. 

 

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

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

 Votarem a favor.  

 

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

 Votarem a favor. 

 

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

 Res a dir, votarem a favor. 

 

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

Nosaltres ens abstenim, sent coherents amb el vot que vam emetre en el seu dia sobre el 

pla general. 

 

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 abstencions ( ICV-EUiA-E), dels 17  membres assistents essent 

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

 

 

9.  Aprovació del segon Acord de terminació convencional relatiu a la llicència de 

construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitger es destinat a 7 habitatges, 2 oficines i 7 

places d’aparcament al carrer negociant 27 – 29 promogut per Agro Pinyana S.L.   

 
ANTECEDENTS DE FET   

 
Atès que per resolució de l’alcaldia de data 15 de gener de 2016, ratificat per acord del ple de 

l’ajuntament de data 27 de gener de 2016 es va aprovar l’acord de terminació convencional 

relatiu a la revisió de la llicència atorgada per la Junta de Govern Local en data 9 de febrer de 

2015 per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres destinat a 7 habitatges, 2 

oficines i 7 places d’aparcament al carrer Negociant, 27-29 subscrit amb la promotora i titular 

de la llicència Agro Pinyana, SL en data 11 de gener de 2016 consistent en el reconeixement 

que  el criteri tècnic aplicat per la concessió de la  llicència urbanística per la Junta de Govern 

Local en data 9 de febrer de 2015  per a la construcció de l’esmentat edifici, no era correcte, i 

encara que procediria anul·lar la llicència atorgada mitjançant el procediment corresponent, per 
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bé de l’economia procedimental, es va pactar amb la promotora Agro Pinyana, S.L. que 

presentés el projecte d’obres modificat segons el criteri establert en l’informe tècnic de data 18 

de juny de 2015 i confirmat en l’acord de la CTUB de 12 de novembre de 2015, aprofitant la 

part d’edificació executada fins l’actualitat per acabar de construir l’edifici d’acord amb els 

nous paràmetres indicats per l’arquitecte municipal. 

 

Atès que  per la promotora va presentar el projecte modificat en data 28 de gener de 2016 en els 

termes previstos en l’acord de terminació convencional. 

 

Atesos els informes tècnics emesos en data 16 de març de 2016 i 3 de maig de 2016 segons els 

quals es constata que no és possible adequar l’obra executada als paràmetres urbanístics 

aplicables, per l’incompliment de diversos paràmetres urbanístics en la planta baixa edificada, el 

que suposa que la part de l’edifici existent no pugui mantenir-se, resultant com a única solució 

possible, l’enderroc de l’obra executada per tal de restaurar la legalitat urbanística. 

 

Atès que per resolució de l’alcaldia de 9 de maig de 2016 es va iniciar un procediment de 

declaració de lesivitat de l’Acord de terminació convencional de 15 de gener de 2016 i dels 

actes d’aprovació del mateix (resolució de l’alcaldia de 15 de gener de 2016 i acord de 

ratificació pel ple de l’Ajuntament adoptat en sessió de 27 de gener de 2016) i s’ha iniciat de 

nou el procediment de declaració de lesivitat de la llicència atorgada el 9 de febrer de 2015. 

 

Atès que la resolució de l’alcaldia de 9 de maig de 2016 es va notificar a la promotora, Agro 

Pinyana, S.L. i als veïns denunciants Montse Bruguet i Rifà, Ferran Polo i Vila i Marta Borrat i 

Vallvé. 

 

Atès que la promotora no ha presentat al· legacions. 

 

Atès que els veïns denunciants van presentar escrit en data  18/05/2016  número de registre 

d’entrada 2479/2016 en el que sol· liciten ésser considerats en l’expedient com interessats i 

consultar l’expedient, tanmateix no han presentat al· legacions a la resolució d’inici de 

l’expedient de lesivitat. 

 

FONAMENTS DE DRET: 
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Atès que per resoldre l’expedient de lesivitat iniciat per la resolució de l’alcaldia de 9 de maig 

de 2016 s’ha plantejat la possibilitat de terminació convencional sol· licitant a tal efecte un 

dictamen jurídic a Pareja Associats, Advocats que conclou que el procediment de declaració de 

lesivitat es pot finalitzar, a l’empara de l’article 88 de la LRPJPAC mitjançant la subscripció 

d’un nou acord amb la promotora, sempre i quan  en aquest acord: 

- “Consti la renúncia expressa de la promotora al dret a edificar conforme al projecte 

inicial i conforme al projecte modificat i es declari de forma expressa que, d’acord amb 

aquesta renuncia de l’interessat, queden sense efectes tant la llicència de 9 de febrer de 

2015 com l’acord de 15 de gener de 2016 i els actes municipals que els van aprovar. 

- Consti el consentiment de la promotora a la necessitat de procedir a l’enderrocament de 

l’estructura construïda, en conseqüència, la seva acceptació expressa que no podrà 

oposar-se ni exercir cap acció contra l’adopció per part de l’Ajuntament d’aquesta 

mesura de restauració de la legalitat urbanística en el cas que s’incomplissin els terminis 

o les condicions pactades en el conveni per executar l’enderrocament.   

 

Atès que s’ha redactat una proposta de Segon Acord de terminació convencional amb el següent 

contingut: 

“ 

 

SEGON ACORD DE TERMINACIÓ CONVENCIONAL RELATIU A LA  LLICÈNCIA 

DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MIT GERES 

DESTINAT A 7 HABITATGES, 2 OFICINES I 7 PLACES D’AP ARCAMENT AL 

CARRER NEGOCIANT 27 – 29 PROMOGUT PER AGRO PINYANA S.L.   

 

La Garriga, -- de juliol de 2016                                                

 

R  E  U  N  I  T  S  

 

D’una part la Sra. Meritxell Budó i Pla, Alcaldessa-Presidenta, en nom i representació de 

L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA, assistit pel Sr. Joaquim Rosell i López, Secretari 

General de l’Ajuntament  qui dóna fe de l’acte en virtut del que estableix l’article 1.1 a) del 

Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, de Règim Jurídic dels Funcionaris de 

l’Administració Local. 

I de l’altra el senyor Josep Vicent Blanc Dalmau, titular del NIF 73.198.561-A que actua en 
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representació de la mercantil Agro Pinyana, SL, amb CIF B-22304279 i domicili a Altorricó, 

província d’Osca, Via a Algaió km. 16, en qualitat d’apoderat per representar l’empresa en el 

negoci de promoció immobiliària, segons consta en l’escriptura atorgada davant del notari de 

Lleida D. Luis Prados Ramos en data vint de març de dos-mil dotze, número 399 del seu 

protocol. 

Ambdues parts, reconeixent-se suficient capacitat legal per contractar i obligar-se, en especial 

per subscriure el present acord a l’empara del que disposa l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 

de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 

Administratiu Comú,  

 

M  A  N  I  F  E  S  T  E  N 

 

I.- Que la Junta de Govern Local va atorgar en data 9 de febrer de 2015 llicència d’obres per a la 

construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres destinat a 7 habitatges, 2 oficines i 7 places 

d’aparcament al carrer Negociant 27 - 29 promogut per la societat AGRO PINYANA S.L.   

II.- Que l’edifici objecte de la llicència d’obres forma part d’una comunitat de propietaris 

complexa formada per tres edificis, dos ja construïts i el tercer en construcció. Es tracta d’un 

conjunt immobiliari situat a la Garriga, assenyalat amb els números 148 del carrer Calàbria, i 

Passatge Bertí, números 27 al 35 del carrer Negociant i 1 del Passatge Bertí. Està format per 

l’edifici plurifamiliar número U, ja construït situat al carrer Calàbria 148 i Passatge Bertí, 

l’edifici plurifamiliar número DOS, amb edifici auxiliar destinat a aparcament, ja construït, 

situat al carrer Negociant, números 31, 33 i 35 i Passatge Bertí, sense número, i l’edifici 

plurifamiliar en testera, número TRES, en construcció i que és objecte de la llicència d’obres en 

qüestió, situat a la confluència dels carrers Negociant, números 27-29, cantonada carrer Bertí, 

sense número, i Passatge Bertí, sense número.   

Es tracta de tres edificis construïts en un mateix solar que comparteixen patis i zones d’accés i 

altres elements comuns. 

III.- Que en data 29 d’octubre de 2007 l’Ajuntament de La Garriga ja havia atorgat llicència 

urbanística a l’anterior propietari de la mateixa parcel· la en base a una sol· licitud amb un 

projecte similar al presentat per la societat AGRO PINYANA S.L., circumstància aquesta 

coneguda per la societat AGRO PINYANA S.L. al moment que va adquirir la finca, havent 

confirmat els serveis tècnics de l’Ajuntament al representant de la societat AGRO PINYANA, 

SL en aquell moment que la finca era edificable en aquells mateixos termes en la mesura que no 

s’havia produït cap modificació del planejament. La llicència va ser atorgada abans que AGRO 
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PINYANA S.L. comprés el solar. AGRO PINYANA va adquirir doncs el solar en la creença 

que podia obtenir una llicència sobre un projecte substancialment igual al que ja havia estat 

anteriorment autoritzat per l’Ajuntament. 

IV.- Que, per informe emès per l’arquitecta municipal en data 18 de juny de 2015, es va posar 

de manifest que  el criteri tècnic aplicat en l’atorgament de la llicència en relació amb l’article 

186.3 de la Normativa urbanística del Pla general d’ordenació no era correcte, de forma que la 

llicència havia estat indegudament atorgada, i es va proposar la paralització cautelar de les 

obres, les quals en aquell moment es trobaven en fase de l’estructura de la primera planta.  

V.- Que per confirmar el criteri tècnic correcte en aplicació de la normativa urbanística del 

PGOM de la Garriga contingut en l’informe tècnic municipal de data 18 de juny de 2015, 

l’Ajuntament va sol· licitar informe a la Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona en base a 

l’article 18 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost que fixa la funció consultiva i interpretativa a instància dels Ajuntaments, resultant que 

la CTUB, en sessió de 12 de novembre de 2015, va concloure el següent: 

1 Emetre informe, en relació a la consulta formulada per l’Ajuntament de la Garriga sobre la 

determinació del nivell de planta baixa en l’edifici en una llicència d’edifici plurifamiliar al 

carrer Negociant, 27-29, que també dóna al carrer Bertí, en el sentit que el nivell de planta 

baixa s’ha de determinar des del carrer Bertí, d’acord amb l’article 186.3 de les Normes 

urbanístiques del Planejament general de La Garriga, que cal interpretar en el sentit  que 

l’amplada de carrer correspon a l’amplada del tram de carrer davant la parcel·la a edificar. 

VI.- Que per resolució de l’alcaldia de 19 de juny de 2015 es va iniciar el procediment per 

determinar si procedia la declaració de lesivitat de l’acte administratiu d’atorgament de llicència 

d’obres per la Junta de Govern Local en data 9 de febrer de 2015 per a la construcció d’un 

edifici plurifamiliar entre mitgeres destinat a 7 habitatges, 2 oficines i 7 places d’aparcament al 

carrer Negociant 27 - 29 promogut per AGRO PINYANA S.L.  

VII.- Que la promotora Agro Pinyana, S.L. va presentar escrit en data 7 de juliol de 2015, 

registre d’entrada 4030 en el qual es manifesta que no s’oposa al procediment iniciat per 

l’Ajuntament, si bé es puntualitza el següent: 

- Que consideren que el procediment escaient seria el de revisió de la llicència d’obres 

regulat a l’article 102 de la Llei 30/1992 RJAP i PAC, petició que no resulta 

fonamentada,  i sense perjudici del seu dret de ser indemnitzats, manifestant la seva 

predisposició a col·laborar amb l’Ajuntament en allò que sigui necessari. 

- Que l’Ajuntament es pronunciï clarament en l’aplicació correcta de la normativa 

urbanística establint el volum, plantes, alçades i resta de paràmetres aplicables , “amb 
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una quantificació indicativa dels perjudicis que consideri produïts”. 

- Que no s’oposen a l’ordre de paralització però que la immediatesa de la mateixa ha 

deixat en inadequades condicions de seguretat l’obra. 

 

VIII.- Que respecte a la sol·licitud formulada per Agro Pinyana, SL en relació al manteniment 

de les obres en condicions de seguretat, per resolució de l’alcaldia de data 30 de juliol de 2015 

es va autoritzar a la titular de la llicència a realitzar les següents actuacions: 

- Formigonar o desmuntar el sostre de planta primera de l’edifici. 

- Realitzar una neteja general de tota l’obra. 

- Recol·locar l’envà pluvial per la protecció de les mitgeres de l’edifici veí.  

- Revisar i recol· locar tots els mitjans de seguretat per l’obra parada. 

- Tapar provisionalment les excavacions fetes a les voreres  

- Deixar l’obra tancada amb tanques (no necessàriament opaques) que impedeixin l’accés 

de  persones alienes.  

 

IX.- Que de conformitat amb el que Agro Pinyana, SL havia manifestat en el seu escrit 

d’al· legacions de no qüestionar el procediment iniciat per l’Ajuntament, i que no resultava 

controvertit que el criteri tècnic aplicat en l’atorgament de la llicència en relació a l’article 186.3 

de la Normativa urbanística del PGO  en data 9 de febrer de 2015 no era correcte, l’Ajuntament 

per motius d’economia processal, va finalitzar el procediment iniciat per terminació 

convencional a l’empara del que disposa l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (en 

endavant, LRJPAC) mitjançant la subscripció, en data 15 de gener de 2016,  entre l’Ajuntament 

de la Garriga i AGO PINYANA, SL de l’Acord de terminació convencional relatiu a la llicència 

de construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres destinat a 7 habitatges, 2 oficines i 7 

places d’aparcament al carrer Negociant 27-29 promogut per Agro Pinyana, SL.   

X.- Que el contingut dispositiu de l’Acord era el següent: 

 

PRIMER.- L’Ajuntament de la Garriga reconeix que el criteri tècnic aplicat per la concessió de 

la  llicència urbanística per la Junta de Govern Local en data 9 de febrer de 2015  per a la 

Construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres destinat  a 7 habitatges, 2 oficines i 7 

places d’aparcament al carrer Negociant 27 - 29 promogut per AGRO PINYANA S.L, no és 

correcte, i encara que procediria anul·lar la llicència atorgada mitjançant el procediment 
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corresponent, per be de l’economia procedimental, les parts acorden que Agro Pinyana, S.L. 

presentarà el projecte d’obres modificat segons el criteri establert en l’informe tècnic de data 

18 de juny de 2015 i confirmat en l’acord de la CTUB de 12 de novembre de 2015, aprofitant la 

part d’edificació executada fins l’actualitat per acabar de construir l’edifici d’acord amb els 

nous paràmetres indicats per l’arquitecte municipal. 

Les parts convenen que la presentació d’aquest projecte modificat per part d’Agro Pinyana, 

S.L., en cap cas suposa la seva renúncia ni desistiment voluntari dels drets derivats de la 

llicència que li fou originalment atorgada. 

SEGON.- L’Ajuntament de la Garriga acordarà la modificació de la llicència i resoldrà la 

devolució de  l’ICIO que correspongui. 

TERCER.- A instància d’Agro Pinyana, S.L., l’Ajuntament tramitarà el corresponent expedient 

de responsabilitat patrimonial per determinar, i si s’escau indemnitzar, els eventuals danys i 

perjudicis derivats de la llicència incorrecta atorgada, i de la modificació del projecte i de la 

llicència, de la paralització cautelar de l’obra, així com de tots aquells conceptes que Agro 

Pinyana, S.L. consideri del seu dret. 

La subscripció del present conveni no suposa ni implica cap mena de conformitat de la societat 

Agro Pinyana, S.L. vers l’errònia actuació administrativa esdevinguda, ni cap renúncia a tota 

indemnització o reparació que li pugui correspondre per motiu de la mateixa, i així ho admet 

expressament l’Ajuntament signant. 

QUART.- El contingut del present document serà aprovat per resolució de l’alcaldia que 

comportarà la terminació convencional i l’arxivament de l’expedient de lesivitat, resolució  que 

caldrà que sigui ratificada pel ple de l’Ajuntament de la Garriga. 

En cas de no ser degudament aprovat el present conveni en la forma indicada, Agro Pinyana, 

S.L. no hi restarà vinculada, i podrà actuar en defensa del seu dret legítim com millor ho tingui 

per convenient. 

 

XI.- Que per resolució de l’alcaldia de data 15 de gener de 2016 es va aprovar l’Acord subscrit 

resolent l’arxiu de l’expedient de lesivitat iniciat per a la revisió de la llicència. 

XII.- Que per acord del ple de l’Ajuntament de la Garriga adoptat en data 27 de gener de 2016 

es va ratificar la resolució de l’alcaldia de data 15 de gener de 2016. 

XIII.- Que en data 28 de gener de 2016 Agro Pinyana, S.L va presentar el projecte modificat en 

els termes previstos en l’acord de terminació convencional, en el qual es preveu aprofitar la part 

de l’edificació executada fins l’actualitat i acabar de construir l’edifici d’acord amb els 

paràmetres urbanístics d’aplicació. 
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XIV.- Que per informe tècnic de data 16 de març de 2016 es constata que no és possible 

adequar l’obra ja executada als paràmetres urbanístics aplicables, atès l’incompliment de 

diversos paràmetres urbanístics de la planta baixa construïda. En concret es produeix 

l’incompliment dels articles 174, 186.1 i 188 de les Normes urbanístiques del PGO de la 

Garriga.  

XV.- Que consta informe tècnic emès en data 3 de maig de 2016, en el que es reiteren els 

incompliments del projecte modificat dels paràmetres urbanístics d’aplicació. En concret, es 

posa de manifest que en el projecte modificat el nivell 0, que abans era soterrani ara passa 

parcialment a planta baixa, incompleix 3 paràmetres urbanístics, els fixats als articles 174, 186.1 

i 188, i el nivell 1, que abans era planta baixa i ara passa parcialment a planta primera, 

incompleix els paràmetres urbanístics en la part que es manté com a planta baixa; i que aquests 

incompliments de les Normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació suposen que 

l’estructura existent no pugui ser mantinguda procedint, en conseqüència, com a única solució 

tècnica, l’enderroc de l’obra executada per no ser possible de cap manera la seva legalització. 

S’adjunta  com annex I l’informe tècnic de 3 de maig de 2016. 

XVI.- Que a la vista de la circumstància descrita a l’anterior antecedent, atenent que l’obra 

executada no és legalitzable, l’Ajuntament de la Garriga ha iniciat les actuacions necessàries per 

restaurar la legalitat urbanística, d’exercici preceptiu, encaminades a deixar sense efectes els 

actes i acords administratius que pugui considerar-se que emparen l’obra executada, d’acord 

amb el que estableix l’article 130.2 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, 

aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig i d’acord amb el procediment establert a l’article 103 

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

procediment administratiu comú. 

XVII.- Que per resolució de l’alcaldia de data 9 de maig de 2016 s’ha iniciat un procediment de 

declaració de lesivitat de l’Acord de terminació convencional de 15 de gener de 2016 i dels 

actes d’aprovació del mateix (resolució de l’alcaldia de 15 de gener de 2016 i acord de 

ratificació pel ple de l’Ajuntament adoptat en sessió de 27 de gener de 2016) i s’ha iniciat de 

nou el procediment de declaració de lesivitat de la llicència atorgada el 9 de febrer de 2015, en 

la mesura que, si el referit Acord de terminació convencional no és conforme amb la legalitat 

urbanística, no es pot considerar que hagi deixat sense efectes vàlidament la citada llicència de 9 

de febrer de 2015. 

XVIII.-  Que els danys i perjudicis derivats de l’actuació administrativa causats a la societat 

Agro Pinyana, SL, seran considerats i valorats per l’Ajuntament amb els mateixos efectes que si 

la llicència hagués estat judicialment anul·lada, en els termes de l’article 142.4 de la Llei 
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30/1992 RJPAC, i seran indemnitzats tal com assenyalen l’article 139 i següents de la LRJPAC 

i concordants. A tal efecte, caldrà tramitar el corresponent procediment de responsabilitat 

patrimonial de l’administració a instància d’Agro Pinyana, SL. i/o d’aquells que es considerin 

legitimats per fer-ho.  

Per tot quant s’ha exposat, 

A CO R D E N 

PRIMER.- L’Ajuntament de la Garriga i la promotora de l’obra Agro Pinyana, SL reconeixen la 

disconformitat a Dret de l’Acord de terminació convencional relatiu a la llicència de construcció 

d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres destinat a 7 habitatges, 2 oficines i 7 places 

d’aparcament al carrer Negociant 27-29 promogut per Agro Pinyana, SL, subscrit en data 15 de 

gener de 2016 i els actes d’aprovació del mateix, (és a dir, la resolució de l’alcaldia de 15 de 

gener de 2016 i l’acord de ratificació pel ple de l’Ajuntament adoptat en sessió de 27 de gener 

de 2016), per haver-se constatat que la previsió de manteniment de l’estructura ja edificada 

continguda en el referit Acord és incompatible amb els paràmetres urbanístics aplicables.  

SEGON.- L’Ajuntament de la Garriga i la promotora de l’obra Agro Pinyana, SL reconeixen la 

disconformitat a Dret de la llicència atorgada el 9 de febrer de 2015, per infracció de l’article 

186.3 de les Normes urbanístiques del planejament general de La Garriga. 

TERCER.- Agro Pinyana, SL accepta expressament no exercir el seu dret a edificar conforme al 

projecte inicial amb llicència de data 9 de febrer de 2015 i conforme al projecte modificat 

presentat en data 28 de gener de 2016, i de conformitat amb aquesta renúncia de l’interessat, 

accepta que restin sense efectes tant la llicència atorgada per la Junta de Govern Local en data 9 

de febrer de 2015 com l’Acord de terminació convencional de 15 de gener de 2016 i els actes 

municipals que el van aprovar, això sense renúncia als drets indemnitzatoris que en el seu cas li 

puguin correspondre. 

L’Ajuntament de la Garriga deixarà sense efectes la llicència i resoldrà la devolució de  l’ICIO 

que correspongui. 

QUART.- Agro Pinyana, SL es compromet a procedir a l’enderroc de la part de l’edificació 

construïda en el termini de 3 mesos a comptar des del dia següent a  l’atorgament de la 

corresponent llicència municipal d’enderroc, que haurà de ser sol· licitada per la citada societat 

en el termini de 2 mesos  des de la signatura del present Acord que prèviament haurà estat 

aprovat  pel plenari municipal. 

Agro Pinyana, SL manifesta de forma expressa la seva conformitat a la necessitat de procedir a 

l’enderrocament de l’estructura construïda i accepta també de forma expressa que no podrà 

oposar-se ni exercir cap acció contra l’adopció per part de l’Ajuntament de l’ordre d’enderroc  
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com a mesura de restauració de la legalitat urbanística en cas que la citada societat incomplís els 

terminis o les condicions aquí pactades per executar el referit enderrocament. 

CINQUÈ.- A instància d’Agro Pinyana, S.L., l’Ajuntament tramitarà el corresponent expedient 

de responsabilitat patrimonial per determinar, i indemnitzar els eventuals danys i perjudicis 

derivats de la llicència incorrectament atorgada, i de la modificació del projecte i de la llicència, 

de la paralització cautelar de l’obra, de l’enderroc de l’edificació construïda,  així com de tots 

aquells conceptes que Agro Pinyana, S.L. consideri del seu dret. 

A l’efecte i com Annex II s’adjunta document tècnic de valoració de la construcció executada i 

dels costos d’enderroc subscrit de comú per l’arquitecta municipal i per l’arquitecte tècnic de la 

societat Agropinyana, S.L.  Aquesta valoració es circumscriu a la construcció executada i als 

costos d’enderroc, i s’elabora sens perjudici de l’existència d’altres conceptes i imports 

indemnitzables. 

La valoració és la següent: 

Cost de l’obra executada que no es pot aprofitar: 106.060,69 € 

Cost de l’enderroc de l ‘obra executada que no es pot aprofitar: 88.525,42 € 

La subscripció del present conveni no suposa ni implica cap mena de conformitat de la societat 

Agro Pinyana, S.L. vers l’errònia actuació administrativa esdevinguda, ni cap renúncia a tota 

indemnització o reparació que li pugui correspondre per motiu de la mateixa, i així ho admet 

expressament l’Ajuntament signant. 

SISÉ.- El contingut del present document ha estat aprovat pel ple de l’Ajuntament en sessió de 

27 de juliol de 2016 i comporta la terminació convencional i arxiu de l’expedient de lesivitat 

iniciat per resolució de l’alcaldia en data 9 de maig de 2016, tot deixant sense efectes l’Acord de 

terminació convencional relatiu a la llicència de construcció d’un edifici plurifamiliar entre 

mitgeres destinat a 7 habitatges, 2 oficines i 7 places d’aparcament al carrer Negociant 27-29 

promogut per Agro Pinyana, SL subscrit en data 15 de gener de 2016, els actes d’aprovació del 

mateix (resolució de l’alcaldia de 15 de gener de 2016 i acord de ratificació pel ple de 

l’Ajuntament adoptat en sessió de 27 de gener de 2016) i  l’acord de la Junta de Govern Local 

d’atorgament de la llicència de 9 de febrer de 2015. 

SETÈ.- La naturalesa jurídica del present conveni és de caràcter administratiu, i per tant  la 

normativa aplicable al mateix serà la que es derivi de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de 

Règim Local, així com de la resta de legislació aplicable. 

I en prova de conformitat, ambdues parts subscriuen el present document, per duplicat, a un sol 

efecte, amb l’assistència del Secretari General de l’Ajuntament i en la data referenciada ut 

supra.” 
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Atesos els informes jurídics emesos en dates 5 de maig i 18 de juliol de 2016. 

 

Atesos els informes tècnics de dates 16 de març i 3 de maig de 2016. 

 

Atès que l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre permet la terminació  convencional  

mitjançant acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com privat, 

sempre que tractin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer 

l’interès públic, en aquest cas el compliment estricta de la normativa del Pla General 

d’Ordenació Municipal. 

 

Atès que els eventuals danys i perjudicis que s’hagin pogut provocar per l’actuació municipal en 

l’atorgament de la llicència i per la paralització cautelar de les obres s‘hauran de determinar a 

través d’un expedient de responsabilitat patrimonial segons la regulació prevista a la Llei de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, articles 

134 a 144. 

 

Atès que la competència per resoldre els expedients de lesivitat és del ple de l’Ajuntament 

d’acord amb el que es determina a l’article 22 2. k) de  la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les bases de règim local.  

 

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

 

ACORD 

 
Primer. Aprovar el Segon Acord de terminació convencional, que s’ha transcrit íntegrament,  

relatiu a la revisió de la llicència atorgada per la Junta de Govern Local en data 9 de febrer de 

2015 per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres destinat a 7 habitatges, 2 

oficines i 7 places d’aparcament al carrer Negociant, 27-29,  de l’Acord de terminació 

convencional subscrit amb la promotora i titular de la llicència Agro Pinyana, SL  en data 15 de 

gener de 2016 i els actes d’aprovació del mateix, és a dir, la resolució de l’alcaldia de 15 de 

gener de 2016 i l’acord de ratificació pel ple de l’Ajuntament adoptat en sessió de 27 de gener 

de 2016 per haver-se constatat que la previsió de manteniment de l’estructura ja edificada 

continguda en el referit Acord és incompatible amb els paràmetres urbanístics aplicables. 
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Segon.  Deixar sense efectes  tant la llicència atorgada per la Junta de Govern Local en data 9 de 

febrer de 2015 com l’Acord de terminació convencional de 15 de gener de 2016 i els actes 

municipals que el van aprovar, resolució de l’alcaldia de 15 de gener de 2016 i l’acord de 

ratificació pel ple de l’Ajuntament adoptat en sessió de 27 de gener de 2016. 

 

Tercer. Condicionar l’aprovació del Segon Acord de terminació convencional i els efectes que 

se’n deriven descrits a l’apartat segon, a la signatura del mateix  amb el titular de la llicència 

Agro Pinyana, SL. 

 

Quart .  Resoldre l’arxiu de l’expedient de lesivitat iniciat per resolució de l’alcaldia en data 9 

de maig de 2016, resolució que igualment resta condicionada a la signatura del Segon Acord de 

terminació convencional.  

 

Cinquè.  Notificar la present resolució a Agro-Pinyana, SL i a les persones interessades.” 

 

INTERVENCIONS  

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

Lamento dir-los que ara no serà tan ràpida l’exposició del punt. Serà més detallada, més 

llarga i com ja va passar als tràmits anteriors, demanaré disculpes si la rigorositat del 

que jo pugui explicar no és estricte. És per això que penso que és important que tot 

estigui redactat al dictamen i que en qualsevol cas el Sr. secretari tingui a bé corregir-me 

en aquells punts en què jo pugui incórrer en algun error per la dificultat jurídica del text. 

El que avui portem a consideració del plenari és un segon acord pel qual es posa sobre 

la taula una nova proposta conveniada amb el promotor de l’obra del carrer Negociant, 

27-29. Un segon acord que en aquest dictamen es detalla íntegrament i que contempla 

fins a 18 punts cronològics de com s’han anat desenvolupant els fets i que no llegiré 

amb integritat però que si detallaré conceptualment per tal de poder seguir aquesta 

cronologia que inclou literalment el primer acord que es  va fer a primer de gener i tots 

els punts que avui es porten a aprovació. 

Com a antecedents que queden recollits en tot aquest document, tot i que són 

coneixedors, els faig un resum. Al carrer Negociant , 27- 29 es va donar una llicència 

l’any 2007. Es va revisar aquesta llicència l’any 2015 en el benentès que havia canviat 

la titularitat del promotor. Un cop iniciades les obres es va rebre una denúncia que 
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demanava aclariments respecte a la construcció d’aquesta obra i en data 18 de juny de 

2015 l’arquitecte municipal estableix la paralització de les obres. Aquesta es produeix 

perquè s’evidencia alguna certa disconformitat entre la normativa urbanística i 

l’execució de l’edifici respecte a on s’havia de situar la planta baixa, entre carrer 

Negociant o carrer Bertí, que és on està situat l’edifici.  

Es corrobora que aquest incompliment de normativa urbanística és cert mitjançant un 

informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) i en un primer acord que 

s’estableix amb la propietat i sempre (vull insistir en aquest senti)  amb una manifesta 

voluntat de la propietat per arribar a un acord amb l’ajuntament i no haver d’iniciar en 

cap cas cap tràmit que no sigui estrictament un acord mutu, oblidant el tràmit judicial, 

acordem les dues parts el procediment administratiu que correspon per tal de deixar 

sense efecte la llicència que hi havia en aquells moments i fer una modificació de 

llicència que permetés adaptar l’edifici a mig construir a les condicions urbanístiques. 

Tot això es produeix a primers d’any, entre el 15 de gener i el plenari del mes de gener. 

Es va signar un primer conveni que deia que es faria això , que es refaria al projecte 

mantenint la mateixa llicència. Amb posterioritat al plenari del mes de gener el 

promotor va presentar, tal i com s’havia acordat, el nou projecte que havia de permetre 

continuar les obres de manera immediata.  

A l’estudiar el projecte per tal de poder atorgar la llicència es va evidenciar que hi havia 

la impossibilitat de poder legalitzar tota la planta baixa i tota la planta soterrani perquè 

incomplia, d’acord amb els usos que s’hi volien donar, determinats articles del 

planejament. Venien donats específicament per les alçades lliures que corresponien a 

planta soterrani o a planta baixa que feien impossible, respecte al carrer on s’havia de 

situar l’edifici que es poguessin acomplir les alçades mínimes que marca el 

planejament. En qualsevol cas i en diverses converses i reflexions en què novament es 

va comptar amb la voluntat de la propietat per resoldre la situació i per tal de poder 

donar continuïtat, amb la màxima celeritat possible, al procés de construcció, es 

procedeix a preparar un segon acord  per resoldre la continuïtat de l’obra. 

En qualsevol cas el fet de no poder fer legalitzables aquestes plantes, aquesta definició 

de planta soterrani i planta baixa, implicava enderrocar l’estructura existent. Això fa que 

procedimentalment no es pogués mantenir la proposta que hi havia de fer un modificat 

sobre la llicència existent, sinó que obligava a fer un nou acord per poder resoldre la 

situació urbanística. Aquest segon acord és el que  portem avui al plenari i s’ha de fer 

per aquestes raons que els deia, pel tema del procediment jurídic per tal de poder-ho 



 

p.o. 27/07/2016 
 

69

resoldre.  

Si em permeten la salvetat els diré que quan hi ha un error per part del ciutadà que 

tramita es pot presentar una correcció, però quan hi ha un error per part de 

l’administració s’ha de desfer l’acte pel qual s’ha donat un tràmit, no es pot corregir  

tant simplement. Això ens provoca que cada vegada hagin de resoldre-ho amb un nou 

document administratiu que a més a més s’ha d’aprovar per plenari. 

En aquest segon acord el que es proposa és deixar sense efecte el primer acord i deixar 

sense efecte la llicència primera que s’havia donat l’any 2015. Tot això es fa amb un 

expedient que se’n diu de lesivitat, que és aquest expedient que els explicava que s’ha 

de fer en el benentès que és l’administració qui genera l’error sobre el procediment. En 

aquest procediment i en tot moment, tal i com els deia amb l’acord de  la societat 

promotora, s’entén i es dóna per fet que serà imprescindible iniciar de manera 

immediata un expedient de responsabilitat patrimonial que valori els danys que això 

l’implica al promotor, el fet d’aturar les obres i el fet d’haver d’enderrocar l’edifici 

existent per tal de donar compliment a la normativa urbanística i poder valorar els 

danys. 

En qualsevol cas els acords específics del conveni els llegiré i són els que s’indiquin des 

del primer al setè. Són set acords que són els que estrictament donen contingut a aquest 

acord que es tramita avui.  

El primer diu que tant l’Ajuntament de la Garriga com la promotora reconeixen la 

disconformitat a Dret de l’Acord anterior redactat al gener de 2016, per què es constata 

que el que s’havia previst inicialment de mantenir l’estructura edificada  i els actes 

d’aprovació del mateix, (és a dir, la resolució de l’alcaldia de 15 de gener de 2016 i 

l’acord de ratificació pel ple de l’Ajuntament adoptat en sessió de 27 de gener de 2016), 

continguda en el referit Acord ja no es pot fer perquè  és incompatible amb els 

paràmetres urbanístics aplicables.  

En segon lloc l’Ajuntament de la Garriga i la promotora de l’obra Agro Pinyana, SL 

reconeixen la disconformitat a Dret de la llicència atorgada el 9 de febrer de 2015, el 

que us deia sobre que es deixaven sense efecte els dos tràmits que s’havien fet. 

Tercer,  Agro Pinyana, SL accepta expressament no exercir el seu dret a edificar 

conforme al projecte inicial amb llicència de data 9 de febrer de 2015 i conforme al 

projecte modificat presentat en data 28 de gener de 2016, i de conformitat amb aquesta 

renúncia de l’interessat, accepta que restin sense efectes tant la llicència atorgada per la 

Junta de Govern Local en data 9 de febrer de 2015 com l’Acord de terminació 
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convencional de 15 de gener de 2016 i els actes municipals que el van aprovar, això 

sense renúnciar als drets indemnitzatoris que en el seu cas li puguin correspondre. 

L’Ajuntament de la Garriga deixarà sense efectes la llicència i resoldrà la devolució de  

l’ICIO que correspongui. 

Quart, Agro Pinyana, SL es compromet a procedir a l’enderroc de la part de l’edificació 

construïda en el termini de 3 mesos a comptar des del dia següent a  l’atorgament de la 

corresponent llicència municipal d’enderroc, que haurà de ser sol· licitada per la citada 

societat en el termini de 2 mesos  des de la signatura del present Acord que prèviament 

haurà estat aprovat  pel plenari municipal. 

És important indicar també que per tal de donar garantia a aquest acord, en aquest punt 

quart s’ha de fer indicar que aquesta ordre d’enderroc serà efectiva. És a dir que no 

quedarà només escrita si el promotor pel que fos, que no és el cas però ha d’haver-hi 

aquesta cobertura, no tirés endavant l’ordre d’enderroc s’hauria de fer una ordre 

d’execució, com en el supòsit d’un expedient de disciplina urbanística.  

Cinquè, a instància d’Agro Pinyana, S.L., l’Ajuntament tramitarà el corresponent 

expedient de responsabilitat patrimonial per determinar, i indemnitzar els eventuals 

danys i perjudicis derivats de la llicència incorrectament atorgada, i de la modificació 

del projecte i de la llicència, de la paralització cautelar de l’obra, de l’enderroc de 

l’edificació construïda,  així com de tots aquells conceptes que Agro Pinyana, S.L. 

consideri del seu dret. La relació d’aquests conceptes poden ser els que es posin en 

discussió. En qualsevol cas i per tal de poder donar continuïtat a aquesta proposta 

d’acord, de consens, amb la promotora, s’ha acordat estrictament en aquest cas, en 

aquest acord, fer una valoració col· legiada per les dues parts per tal de definir el valor, 

d’acord amb els preus de mercat que estableix l’ITeC, que es l’institut de Tecnologia de 

la construcció de Catalunya, el cost establert pel que representa la construcció que ja 

s’ha fet i el cost de l’enderroc de tot allò que s’ha d’enderrocar salvant estrictament 

aquells elements que donen garantia d’estabilitat del carrer, el mur de contenció del 

soterrani i els fonaments corresponents.  

En aquesta valoració col· legiada s’ha arribat a una estimació de costos que correspon a: 

• Cost de l’obra executada que no es pot aprofitar: 106.060,69 € 

• Cost de l’enderroc de l‘obra executada que no es pot aprofitar: 88.525,42 € 

Això vol dir que en aquests moments s’està definint un valor de 194.000€ el cost 

d’aquests elements que són tangibles. 

A partir d’aquí es procedeix a donar als punts sisè i setè d’aquestes propostes d’acord el 
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rigor jurídic que els correspon amb el  benentès que és el tràmit que es fa a nivell 

d’administració pública  i que simplement el que fa es donar-li validesa en el moment 

en què està aprovat pel plenari.  Mentre no està aprovat pel plenari no es pot signar amb 

el propietari.  

Aquest és el document que tenim ara sobre la taula per donar una resposta jurídica i 

efectiva a aquest edifici que està aturat i que s’ha d’enderrocar arrel d’aquests errors que 

es van produir al moment de concedir la llicència o amb anterioritat al projecte que es 

va presentar i que no compleix la normativa urbanística.  

Si els sembla llegeixo els acords que són els que s’han d’aprovar i a partir d’aquí ho 

deixem a la seva consideració. 

Els acords són deixar sense efecte tant la llicència atorgada el 9 de febrer així com els 

acords posteriors, aquell primer acord que es va fer al gener. Condicionar l’aprovació 

d’aquest segon acord a la seva  signatura i un cop fet tot això resoldre l’arxiu e 

l’expedient també a la signatura d’aquest segon acord.  

Aquesta, de fet és l’exposició del que es porta avui a la seva consideració. És 

estrictament la solució que tenim sobre la taula, que jo vull remarcar en qualsevol cas i 

que és la solució que ha de permetre poder aconseguir amb la màxima celeritat una 

possibilitat de continuïtat edificatòria que és el que ha manifestat el promotor.  

Paral·lelament i com ja s’ha indicat en d’altres reunions en les que s’ha parlat del tema, 

s’han iniciat una sèrie de tràmits de la casa que han de permetre poder donar compte de 

com s’ha arribat fins a aquest punt. 

Entenem que en una propera comissió d’urbanisme que s’ha de fer al mes de setembre, 

com pertoca, se’ls explicarà detalladament quins són els passos que s’estan fent però 

que en qualsevol cas responen a tenir ja iniciat un expedient informatiu per poder aclarir 

com s’ha arribat a aquesta punt en què avui ens de veure obligats  a tramitar un acord 

com aquest.  

Paral·lelament s’ha iniciat la contractació d’una auditoria externa que ha de permetre 

analitzar i concloure com s’està treballant tota la tramitació de llicències a diferents 

nivells, en refereixo a tota la tipologia, des de llicències d’obres a qualsevol tipus 

d’element que es pugui tramitar des de l’àrea de territori. 

Res més, ho deixo a la seva consideració i estic a la seva disposició per a qualsevol 

dubte.  

 

Intervé el Sr. Roger Prims, en representació del grup municipal de la C.U.P-PA: 
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Bona tarda a tothom. En primer lloc agrair l’esforç tant pel fet d’incloure tot això en el 

text del dictamen, com sobretot l’esforç de la Sra. Marrodán que ha gasta força saliva 

per intentar fer-ho més comprensible. 

Nosaltres no hi votarem a favor. No és que estiguem en contra de l’acord que creiem 

que és una via de resolució força adequada, tot i que hi ha alguna cosa que ara 

comentaré, que no veiem gaire clara. Però és tot plegat, malgrat l’esforç d’explicar-ho 

ara tota la història remet a un galimaties una mica marxista, no de l’oncle Karl sinó més 

aviat dels germans Groucho, Harpo, Chico, Zeppo i Gummo (eren 5), remet a la parte 

contratante de la primera parte..., aquests processos complexos, el que no ha estat 

previst... tot el que ha passat fa que no ens acabem d’adherir . 

Ja dic que la via de resolució ens sembla més adequada tot i que com deia hi ha un punt 

a l’acord cinquè en què diu que l’ajuntament tramitarà l’expedient de responsabilitat 

patrimonial per determinar ... a la frase diu” tots aquells conceptes que Agro Pinyana 

consideri del seu dret” i dit així, ja sabem que es parla de tramitar i per tant no s’accepta 

directament, però en tot cas entenem que potser seria més adequat dir “ que en dret 

correspongui”, perquè Agro Pinyana  pot considerar una cosa i caldrà que l’ajuntament 

ho vegi clar també, que ho veiem clar tots.  

 Bàsicament és això. Gràcies. 

 

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

Això s’ha convertit per vostès, com es diu en castellà, en “ la china en el zapato” per 

aquest govern municipal en aquesta legislatura  i en lloc d’agafar la sabata i espolsar-la 

van movent el peu i es van fent més mal. 

Jo  veig que vostès volen que aquesta sigui una  solució, però és que jo aquí ja veig dues 

errades, la llicència, d’on venen tots els mals i l’acord que van prendre al gener. Perquè 

al gener vostès prenen un acord i ens diuen que es podrà fer una modificació i tirarem 

cap endavant . Aquesta és una altra errada i això em sembla greu, perquè ara ja no estic 

segur si enderrocar l’edifici serà la solució definitiva o no serà la definitiva o potser 

també ens haurem equivocat a l’enderrocar l’edifici... 

També espero que aquesta indemnització no sigui la punta de l’iceberg de tot el que 

pagarem. Això ja ho vaig dir a la junta de portaveus però a mi el que em preocupa és la 

velocitat a la que es mou tot això, perquè lluny de ser “dia que passa, any que empeny” 

és “dia que passa, garriguenc que paguem”, no precisament poc.  

Aquesta obra porta parada un fotiment de temps, tenim un acord de gener que ara no ha 
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servit, estem al mes de juliol i ens anirem a setembre i encara hem d’avaluar tot el que 

són els danys i perjudicis, el temps que ha esta l’obra parada. Realment no podem votar 

a favor.  

Tampoc podem votar en contra, perquè el que no podem fer és posar pals a la roda 

perquè això no tiri endavant, encara que l’acord sigui el que és. Farem el que vàrem fer 

al mes de gener, ens abstindrem, però els recomanem per un costat que es treguin la 

sabata i espolsin la “china” i per altra costat donin vostès celeritat i estirin de les orelles 

aquí s’hagi d’estirar de les orelles perquè no pot ser que es faci un acord al mes de gener 

i sis mesos després aquest acord no serveix i encara ens costarà més calers. Facin-s’ho 

mirar!. 

 

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

Mireu, jo penso que quan estem a un plenari tots tenim corresponsabilitat i només per 

això i per una mala actuació puntual, ens animaria a votar a favor. Però també haig de 

dir sobre aquest equip de govern que jo, sincerament, començo a perdre l’optimisme en 

canviar les formes. 

Ens trobem en diverses situacions on vostès reiteradament ens demanen disculpes, ens 

diuen que no es tornarà a fer, ens demanen confiança, però jo crec que aquesta 

confiança s’ha de guanyar  i us posaré un exemple tangible. Quan va sortir aquesta 

noticia, un ciutadà a les xarxes diu que això ens costarà uns calers importants a 

l’ajuntament i jo com a regidor li responc que si, que ens costarà calers però que no 

tants i des de l’equip de govern se li respon que no ens costarà diners perquè hi ha una 

assegurança que ho cobreix. Bé no es diu exactament que no costarà diners sinó que es 

diu que hi ha una assegurança que cobreix aquesta situació, però es deixa en entredit si 

costarà diners o no a l’ajuntament.  

Per això, per aquestes formes, per aquesta pèrdua de confiança jo sempre he dit que 

nosaltres, aquí , no venim a fer una oposició destructiva, en cap moment. Sempre i així 

ho hem demostrat en el tema dels pressupostos i en molts altres aspectes. Hem intentat 

construir, però aquesta construcció es demostra dia a dia, aquesta confiança no només 

l’hem de demostrar nosaltres vers l’equip de govern, sinó també l’equip de govern ho ha 

de demostrar cap a l’oposició i aquesta situació des de que a nosaltres se’ns diu de 

moment no diem res (i aquí ja comença malament) i després surt als mitjans de 

comunicació, en primera instància,   tota la informació sobre aquesta obra. Jo crec que 

tot plegat està sent una mica desafortunat. 
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Nosaltres fins que no trobem aquest segon expedient, aquesta responsabilitat que ens 

pot demanar l’empresa no podem votar a favor d’aquest punt. Aquesta vegada ens 

abstindrem, però si les formes no canvien (ja ho vaig dir al plenari anterior i continuem 

igual), serà l’última. Portem un any i mig de legislatura i aquest tarannà que vostès 

diuen “ si, si, canviarem, canviarem..” no canvia. Ja ens ho han dit masses vegades i 

estem perdent la confiança, parlo com a PSC, cap a l’equip de govern. 

 

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

El passat 27 de gener aquest ple va aprovar, amb quinze vots a favor i dues abstencions, 

una la nostra, un primer acord amb la promotora. El nostre grup es va abstenir no tant 

perquè demanàvem un cop de timó dins aquest departament, concretament demanàvem 

canvis per establir sistemes de control i per evitar els errors. Han passat 6 mesos des 

d’aquell ple  i a nosaltres no se’ns ha informat de cap canvi, ni se’ns ha explicat quines 

són les conseqüències polítiques ni tècniques d’aquell primer nyap.  

Però això és només una part del problema. El problema concret amb aquest expedient és 

que a cada pas que es fa el nyap va en augment.  

Jo faré una cronologia i la intentaré fer més senzilla i més didàctica per veure si tothom 

l’entén.: L’any 2007 es concedeix una primera llicència errònia a un projecte de 

construcció sobre aquest solar, per l’anterior propietari. Aquí ja hi ha el primer nyap. 

L’any 2015, el 9 de febrer, es concedeix una altra llicència d’obres, al promotor actual, 

amb un projecte similar, però no amb el mateix projecte. Per tant no era una renovació, 

sinó una llicència nova. Segon nyap.  

El 18 de juny de 2015, el mateix departament d’urbanisme que havia atorgat la llicència, 

tant la del 2007, com la del 2015 diu que ara no!. Que hi ha un error en l’atorgament de 

la llicència i es paralitza l’obra. Això no és un nyap en si mateix, però conforma els dos 

nyaps anteriors.  

El 15 de gener de 2016 amb una resolució d’alcaldia es fa un acord amb la promotora 

on resumint, s’acorda que l’ajuntament modificarà la llicència d’obres adequant-la a la 

legalitat i s’inicia l’expedient per determinar la responsabilitat patrimonial. Ara s’ha 

demostrat que també era un error perquè avui se’ns proposa un segon acord que invalida 

aquest. Tercer nyap.  

El 27 de gener de 2016 i com a conseqüència d’aquell acord en el ple municipal 

s’aprova, amb quinze vots a favor i dues abstencions, com ja he dit, el primer acord. 

Aquest és el quart nyap, participat per tots nosaltres com es demostra avui.  
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El 28 de gener de 2016, el pobre promotor presenta un projecte modificat amb els 

termes previstos a l’acord de terminació que s’ha signat amb l’ajuntament . És a dir un 

projecte modificat segons el que ha acordat amb l’ajuntament i entenem que amb 

urbanisme i...sorpresa!  el 16 de març  aquell projecte modificat pel promotor i signat 

per l’ajuntament rep un informe tècnic d’urbanisme de l’ajuntament que diu que ara no. 

Que no és possible adequar l’obra a la normativa i que per tant s’ha d’enderrocar 

l’estructura. Es confirma el nyap de nyaps!. 

Ara avui ens presenteu un altre acord que entenem han fet les mateixes persones que 

van fer l’anterior. És a dir, d’una part el pacient promotor i per l’altra part l’ajuntament. 

Entenem que amb el vist i plau del departament d’urbanisme, el mateix departament que 

atorga llicències errònies l’any 2007 i 2015, que li fa signar un primer acord, que li diu 

que després no val ... Hem d’agrair que el promotor encara té prou paciència per confiar 

en nosaltres i hagi volgut fer un segon acord, proposat per la mateixa institució que ha 

comés tants errors. 

Ho sento però nosaltres no tenim tanta paciència. Nosaltres ja hem perdut la confiança, 

tant en la regidora d’urbanisme com en els tècnics d’aquesta àrea després de tants i 

reiterats nyaps en aquest expedient.  

Per tot això aquest cop votarem en contra.  

 

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

Jo seré bastant més breu, encara que puc coincidir en alguna de les coses que s’han dit 

aquí. 

Ens demanen l’aprovació del nou acord del carrer Negociant. Vam fer un prec demanant 

un informe i que es depuressin responsabilitats i demanant explicacions sobre com ho 

evitaríem en el futur. Cosa que no han fet . No ens han informat d’això , ni per escrit , ni 

de cap manera.  

Fins i tot altres grups van demanar una auditoria interna que tampoc han fet i ara, (tot i 

que han comentat per aquí que tenen una auditoria externa) ens demanen (i això és 

l’important)  que ens coresponsabilitzem del conveni amb aquest propietari. La 

responsabilitat és seva, per això governen vostès i en aquest cas com en altres temes, 

sense comptar amb l’oposició. Per això votarem en contra.  

 

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

Només un parell d’aclariments. En aclariment a la CUP dir que els expedients de 
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responsabilitat patrimonial sempre van a posteriori i tenen un procediment taxat que 

passa perquè les dues parts aportin les seves propostes de valoracions i és una tercera 

persona, l’instructor i una validació per part de la comissió jurídica assessora ( Ho dic 

bé, Sr. secretari?) que determina quins són els valors finals. Per tant d’entrada, ni l’un, 

ni l’altre tenen perquè ser els definitius. Ni el que proposa l’ajuntament, ni el que 

proposa el promotor. No sé si amb això ho deixo aclarit. 

És veritat i és cert que les errades són consecutives i és veritat i és cert que la 

responsabilitat dels qui governem passa per haver de donar explicacions de tot allò que 

passa a l’ajuntament. És així. En el moment que s’està a govern s’assumeixen coses 

com aquesta. En el moment que s’està a l’oposició és el moment de poder demanar 

explicacions, és lògic. Aquest és el lloc de la política a un municipi.  

En qualsevol cas no hi ha encara resultats de l’informe intern i no hi ha resultats encara 

de l’auditoria, perquè aquests són procediments que van en paral· lel i perquè són lents, 

no perquè no es vulguin fer . Al contrari, ja s’han iniciat. Precisament perquè s’ha estat 

treballant en tot això els he comentat i reitero que en la propera comissió d’urbanisme 

se’ls explicarà amb detall. Enteníem que era prioritari i si, és veritat , a l’altre costat 

tenim un promotor que té voluntat, té paciència i té interès per continuar treballant a la 

Garriga, és veritat, aquesta sort l’hem tinguda  i precisament per això hem treballat amb 

celeritat per poder resoldre la continuïtat de l’edifici en el benentès, (ara no sé quin grup 

ho deia), que com més dies passen pitjor i aquesta premissa la tenim clara i per això 

hem volgut resoldre amb la màxima celeritat possible. 

Crec que amb això els dubtes que m’ha semblat estaven sobre la taula poden haver 

quedat aclarits sinó vostès diran. Gràcies. 

 

El Ple de l’Ajuntament per  11 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM), 4 abstencions (2 C.U.P-

PA, 1 C’s, 1 PSC–CP) i 2 vots en contra (1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E) , dels 17 membres 

assistents, essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

10.  Aprovació de la modificació  “Bases específiques  per a la concessió  de subvencions a 

entitats esportives sense afany de lucre per a la realització d’Activitats o actuacions de 

promoció esportiva 2016” 

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports  
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ANTECEDENTS 

 
Vist que l’ajuntament de la Garriga en sessió de data 22 d’abril de 2009, va adoptar l’acord 

d’aprovació inicial de les “Bases especifiques per a la concessió de subvencions a entitats sense 

afany de lucre per a la realització d’activitats o actuacions de promoció esportiva durant l’any 

2009”. 

 

Vist que el Ple del 24 d’abril de 2013 va aprovar  la modificació de les Bases específiques per a 

la concessió de subvencions a entitats esportives sense afany de lucre per a la realització 

d’activitats o actuacions de promoció esportiva. 

 

Atès que des de aleshores s’han detectat punts que caldria modificar per tal que la distribució de 

la  subvenció sigui lo més justa  possible i que es reconegui aquelles entitats que fan més 

activitats durant tot l’any i per tant tenen més dedicació i més despeses : entrenadors, monitors, 

àrbitres, competicions 

 

Vist l’informe del Regidor de l’Àrea d’ Esports. 

 

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 els articles 16 a 19 de la Llei 

39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, reguladors del procediment 

aprovatori i publicació de les Ordenances i Reglaments de les Entitats Locals i 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. 

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



 

p.o. 27/07/2016 
 

78

 

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

 

ACORD 

 
Primer.- Aprovar la modificació de les bases específiques per a la concessió de subvencions i 

ajuts municipals a entitats esportives. 

 

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

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

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

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

de l’anunci al BOP. 

 

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

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

cap tràmit ulterior i es procedirà directament a la publicació del contingut íntegre de la norma 

reglamentària aprovada. 

 

INTERVENCIONS  

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

Bona nit a tothom. En primer lloc vull agrair els diferents grups que han participat a les 

reunions que vàrem tenir sobre aquest tema, que concretament en van ser dues. 

En referiré primer a qüestions de caràcter més administratiu arrel de l’aprovació de 

l’última llei de subvencions del darrer ple, hi ha hagut algun canvi i després em referiré 

més a aspectes tècnics que fan referència més als criteris de repartició dels punts que 

obtenen les entitats per després transformar-los en diners.  

Com us deia, en primer lloc pel que fa als aspectes formals i administratius arrel de 

l’aprovació al darrer ple de la nova llei de subvencions , trobem bàsicament canvis en el 

redactat de diversos punts i en alguns canvien tant alguns terminis de presentació de les 

justificacions com el termini que  té l’ajuntament per pagar les entitats.  

Com ja us vàrem comentar a la darrera junta de portaveus els canvis ja han estat 

notificats a les entitats, se’ls ha enviat un correu resum dient que hi havia aquests petits 

canvis formals . Ara ja s’han  assabentat per tal que, de cara al setembre, es puguin 
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començar a preparar les justificacions que han de presentar com a molt tard el 15 de 

desembre , encara tenen 3 mesos, però és bo que estiguin informats d’aquests petits 

canvis. 

Per altra banda el tema tècnic, el tema dels punts que se li atorga a cada una de les 

entitats. Aquests canvis, aquestes modificacions obeeixen, en principi, a un intent 

d’ajustar a la realitat esportiva del municipi aquestes bases, en funció bàsicament dels 

campionats on hi participen majoritàriament les nostres entitats.  

També per la dedicació a l’esport de base que cadascuna d’elles hi dedica   i finalment 

per la despesa que hi tenen a l’hora de regularitzar la situació contractual tant de 

monitors, com d’entrenadors i coordinadors.  

Estem parlant, bàsicament de dos supòsits. Per una banda s’ha rebaixat els punts 

atorgats per campionats de nivell estatal o internacional, campionats a l’abast de molt 

poques entitats dels poble. De tota manera no es deixa de puntuar aquesta participació a 

campionats   estatals i internacionals, de fet és la franja on més punts s’obtenen, però la 

diferència entre jugar un campionat territorial o   jugar un campionat estatal o 

internacional s’ha escurçat. El que pretenem és que aquests clubs que majoritàriament 

juguen en competicions territorials, competicions catalanes i provincials, obtinguin més 

punts en aquest sentit. Tot i que repeteixo els que juguen en campionats internacionals 

segueixen tenint la franja més alta de punts.  

Per altra banda, s’incrementen els punts atorgats als clubs que juguen les seves lligues, 

els partits, a casa, (passem de donar 3 a donar 6 punts), des de la primera categoria o 

categoria base , o escola, fins els primers equips o equips sèniors . 

També com a novetat s’incorpora i s’atorga un punt més als partits jugats a domicili. Per 

tant i per acabar l’exposició dir que aquestes entitats que tenen una activitat continuada 

durant tot l’any, que és de juny a setembre, ( bàsicament només paren el mes de juliol i 

alguns a mitjans d’agost ja comencen ), en conseqüència amb despeses molt més 

elevades que altres entitats i amb activitats gairebé els set dies de la setmana, també 

veuen incrementat els seus punts . 

Aquests són els canvis que hem treballat des de l’àrea d’Esports i que els grups 

municipals que han participat a les converses i a les reunions vam consensuar.  

 

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

Nosaltres hi votarem a favor i agraïm que se’ns hagi convocat per explicar-nos aquests 

canvis amb anterioritat al ple i amb temps i vist que s’ha informat a les entitats que són 
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les directament implicades  no tenim res a dir.  

 

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

En la línia que diu la Sra. Dachs, és una proposta que ve ben madura, ben cuinada, ja 

amb dues comissions prèvies i evidentment votarem a favor.  

 

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

Venim d’uns anys de subvencions arbitràries a unes subvencions reglades per bases  i 

tot el que sigui fer les subvencions més equànime i amb totes les entitats ho veiem amb 

bons ulls.  

Voldria, però , remarcar que a la junta de portaveus se’ns va dir que ens enviarien una 

comparativa que s’havia enviat a les entitats i no s’ha fet. Demano si en algun moment 

se’ns pot fer arribar, però votarem a favor igualment. 

 

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

Vull agrair que se’ns hagi deixat participar, tot i que jo no vaig poder assistir. Votarem a 

favor.   

 

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

 Votarem a favor.  

 

Intervé el Sr. Esteban: 

Sr. Valiente es deu referir segurament al resum d’aquests punts que han canviat a les 

bases generals, no?. És cert els hi haig de fer arribar. Ho faré. 

 

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. 

 

 

11.  Atorgament de la Distinció Ciutadana de la Garriga a la Sra. Concepció Bargalló 

Grau i la Sra. Maria Salut Miro Boatella.   

 

AREA FUNCIONAL : Àrea de Cultura   
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ANTECEDENTS: 

 
Vist que la Sra. Concepció Bargalló Grau i la Sra. Maria Salut Miro Boatella, són dues persones 

que han tingut una projecció especial i que han portat a terme activitats  que han beneficiat a la 

ciutadania en genera, la primera com a professora voluntària, escriptora i poetessa, i la segona 

per la seva implicació en l’àmbit del teatre. 

 

Vist que l’ajuntament de la Garriga, en sessió plenària de data 19 de novembre de 2008 va 

adoptar l’acord d’aprovar inicialment el Reglament d’Honors i Distincions de l’ajuntament de la 

Garriga, i que durant el termini d’exposició al públic no es varen presentar al·legacions ni 

suggeriments. 

 

Vist que en data 7 de març de 2009 va ser publicat en el BOP l’edicte d’aprovació definitiva de 

l’esmentat reglament, inserint-se el text íntegre del mateix. 

 

Vist que en sessió plenària de data 18 de novembre de 2015 va adoptar l’acord d’aprovació de la 

Modificació del reglament d’honors i distincions de l’ajuntament de la Garriga. 

 

Vist que aquest reglament té l’objectiu de regular la concessió d’honors, distincions, 

nomenaments honorífics i premis encaminats a reconèixer mereixements especials etc, i que 

hagin contribuït a enaltir i projectar el nom i prestigi del municipi de la Garriga, amb distincions 

com: Persona Il· lustre de la Garriga, Medalla d’Honor i Distinció Ciutadana. 

 

Vist que els articles del 14 al 16 del reglament indicat, regulen tot lo referent a la Distinció 

ciutadana de la Garriga. 

 

Vist que els articles del 17 al 20 del Reglament determinen el procediment de concessió dels 

honors i distincions i que en el present expedient s’han seguit els tràmits reglamentaris. 

 

Vist que per resolució d’alcaldia de data 6 de juny de 2016 es va dictar el següent: 

PRIMER. Iniciar el procediment per a la concessió de la Distinció Ciutadana de la Garriga a 

la Sra. Concepció Bargalló Grau i la Sra. Maria Salut Miro Boatella.  

SEGON. Designar la Comissió Política de Participació Ciutadana aprovada per acord plenari, 
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com a òrgan instructor per al seguiment de l’expedient. 

TERCER. Determinar que la Comissió Política de Participació Ciutadana, disposarà d’un 

termini màxim de dos mesos, a partir de la data de la present resolució, i que durant aquest 

termini practicarà les diligències que cregui oportunes i formularà una proposta motivada a 

l’alcaldia. 

QUART. Donar compte del present acord a la Comissió Política de Participació Ciutadana per 

al seu coneixement i efectes. 

 

Vist que al respecte es va emetre a instàncies de la comissió, informe de la treballadora social 

amb el vist i plau de la regidora de Gent gran atès que les dues persones són persones gran dels 

municipi. 

 

Vist que en data 28 de juny de 2016, la Comissió Política de Participació ciutadana es va reunir 

per donar compliment a la resolució d’alcaldia i al reglament aprovat per aquest ajuntament. 

 

Vist que en data 18 de juliol de 2016 aquesta alcaldia, a petició de la Comissió Política de 

Participació ciutadana, emet informe-proposta favorable a la concessió de la Distinció ciutadana 

de la Garriga a la Sra. concepció Bargalló Grau i la Sra. Maria Salut Miro Boatella. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 
• Els articles 189 i 191 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 

reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

• El reglament d’honors i distincions de l’ajuntament de la Garriga.  

 

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

 

ACORD 

 
Primer. Concedir a la Sra. Concepció Bargalló Grau i la Sra. Maria Salut Miro Boatella la 

Distinció Ciutadana de la Garriga  de conformitat amb la proposta de l’òrgan instructor de 

l’expedient, vistos els seus mèrits i circumstàncies acreditats  

 

Segon. Donar compte del present acord a la Sra. Concepció Bargalló Grau i la Sra. Maria Salut 
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Miro Boatella per al seu coneixement i als efectes escaients. 

.  

Tercer. Inscriure en el Llibre Registre d’Honors i Distincions el títol concedit perquè quedi 

constància del present acord i portar a terme les accions que siguin necessàries per aquest 

reconeixement i fer-ne la màxima difusió 

 

INTERVENCIONS 

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

Bona vesprada a tothom. Des de l’àrea de gent gran i també des de l’àrea de la dona 

vàrem pensar que era una bona oportunitat el fer un reconeixement a aquestes dues 

senyores del municipi. Una és  filla d’aquí i l’altra és  filla adoptiva, perquè la gent vegi 

que tractem per igual a tothom des de l’àrea d’igualtat i ens vam posar en contacte amb 

l’àrea de cultura. Els vam dir que ens agradaria fer aquest reconeixement a aquestes 

dues conciutadanes que han contribuït a la nostra cultura i que encara estan molt bé per 

entendre  aquest reconeixement i poder gaudir d’aquest dia. 

Ho vàrem portar a la comissió de participació política, tothom hi va estar d’acord i ara 

ho portem a plenari per a la seva consideració 

 

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

Estem totalment d’acord amb aquesta doble distinció ciutadana pel que representen 

aquestes dones a la Garriga i per com s’ha dit. Es comencen a fer visibles les dones a 

l’espai públic que falta en fa. Gràcies. 

 

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

 Votarem a favor. 

 

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

 Votarem a favor. 

 

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

A nosaltres ens sembla molt bé aquest reconeixement i ens sembla que  hauríem de fer 

més  probablement  i no esperar, perquè després sempre fem tard. Gràcies. 

 

Intervé la Sra. Carme Pérez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E:  
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Nosaltres votarem a favor i en la línia del que diu el Sr. Bernaldo aprofitem per 

proposar-los una cosa: en ocasió de la festa major o corpus, a partir de l‘any vinent 

atorguin aquesta distinció a d’altres persones que es mereixin algun tipus de distinció 

contemplada al reglament corresponent, perquè creiem que hi ha molta gent que es 

mereix aquest tipus de distinció.  

Agraïm i estem d’acord en què ara ho rebin aquestes dones.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Perfecte. Ens podem emplaçar a parlar-ho a treballar-ne i a presentar propostes que les 

àrees corresponents puguin valorar. En aquest cas és una proposta que neix des de l’àrea 

d’igualtat i gent gran, però en tot cas acceptem propostes i ja buscarem el foro adient. 

Potser la comissió de participació ciutadana per tal de poder anar definint les persones 

mereixedores d’aquestes distincions. Compartim que ara que comencem podem anar 

sumant més garriguencs i garriguenques. 

 

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

Si és que quan vam veure el punt de l’ordre del dia ens vàrem preguntar i per què ara? . 

I per què no una altra persona?. Era per  crear una mica d’actitud. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

 En aquesta línia ens trobarem perfectament.  

Volíem que hagués estat una sorpresa però el fet d’haver d’aprovar-ho per ple ens fa 

posar noms i cognoms sobre la taula i per tant això demà ja circularà i les homenatjades, 

en aquest cas en seran coneixedores . Per tant penso que demà haurem de fer una carta 

des de l’ajuntament de la Garriga  notificant que el ple de la Garriga va fer aquests 

nomenaments i emplaçant-les a què   aquest reconeixement públic el treballarem per 

dur-lo a terme a la tardor.  

  

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. 

 

 

12. Informes de l’alcaldia  
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No hi ha assumptes per informar al ple. 

  

13 Mocions  

Moció que presenten els grups municipals de la CUP  i SI-Solidaritat en suport al 

Correllengua 2016 

 

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del territori, 

convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de 

les persones nouvingudes,  

 

Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més 

recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que menysprea la 

llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els fonaments del nostre sistema 

educatiu,  

 

Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà un futur 

de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques,  

 

Atesa la consolidació que després de 20 anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua 

gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general, 

 

Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), 

organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els 

municipis i comarques de parla catalana,  

 

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, 

 

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

següents ACORDS: 

 

Primer:  Donar suport al Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor 

de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a 

favor de la seva unitat.  
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Segon: Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i 

aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats 

programades.  

 

Tercer: Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta 

corporació.  

 

Quart:  Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a 

facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col· lectius, especialment entre la 

població nouvinguda.  

 

Cinquè: Fer una aportació econòmica general per a l’organització dels actes i el bon 

funcionament del Correllengua 2016 al compte corrent següent: 

ES37.2100.4742.7902.0000.4867. 

 

Sisè: Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la 

Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, o a través del 

correu electrònic cal@cal.cat. 

 

INTERVENCIONS  

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

Aquesta és una moció a favor de l’edició d’enguany del correllengua. En aquesta edició 

la figura central és la de Montserrat Roig. Està dedicada a ella amb motiu de 25è 

aniversari de la seva mort. 

És també la vintena edició del Correllengua i suposo que tots els membres del ple ho 

saben perquè l’any passat ja vàrem aprovar una moció de suport, es tracta senzillament 

d’una moció de suport al Correllengua que és un acte que fa 20 anys que es fa dedicat a 

promoure l’ús social de la llengua catalana, que és una llengua que no passa per un bon 

moment de salut, de fet ja fa anys d’això, i qualsevol iniciativa entenem que és positiva. 

Sobretot com en aquest cas que està aixoplugat per la Coordinadora d’Associacions per 

la Llengua Catalana (CAL), però és estrictament iniciativa de la societat civil i les 

entitats, al marge de partits polítics., per exemple són ells el que s’impliquen i donen 

forma als actes que es volen tirar endavant i nosaltres hem considerat que un altre cop, 
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com l’any passat, valia la pena insistir en aquest suport a qualsevol activitat cívica 

d’aquesta mena que promogui l’ús social de la llengua catalana. 

 

El Sr. Prims llegeix els acords de la moció. 

 

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

Per part del nostre grup, evidentment, donarem suport a aquesta moció. No tornarem a 

argumentar el que ja vàrem argumentar l’any  passat perquè seguim en la mateixa línia, 

seguim amb la mateixa necessitat i amb el mateix deure de protegir la nostra llengua, 

perquè més enllà dels que precisament diuen que el que està en perill són altres 

llengües, els que ens estimem el català veiem que realment cal defensar-lo i cal dur a 

terme totes les pràctiques necessàries per tal de poder preservar aquesta llengua nostra.  

Només tenim un dubte, a la part dels acords diu  fer una aportació econòmica  i no 

sabem si ens està demanant que ho fem a títol individual, com a grup polític o a nivell 

de l’ajuntament. És el dubte que tenim amb la redacció d’aquest acord. .  

 

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

Bon vespre. Efectivament ens hi adherim sense cap tipus de reserva, és la mateixa 

moció, pràcticament, que la de l’any passat i segurament serà la mateixa que 

presentarem l’any vinent. Aquí serem d’una coherència granítica, sense cap tipus de 

fissura i apostant per totes aquelles activitats de promoció de la llengua pròpia de 

Catalunya que és el català. Gràcies. 

 

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

Jo heu dit que és una moció fil per randa de la de l’any passat i la meva argumentació és 

fil per randa igual que la de l’any passat i basta anar a les actes del ple de juliol de 2015 

per consultar el que vaig dir. 

Abundaré una mica més en el tema perquè penso que cal dir el que és el CAL, que no és 

altra cosa que una organització cultural polititzada, com tantes altres que porten el 

qualificatiu cultural a casa nostra i el que fan actualment és polititzar el tema de la 

llengua. Òbviament jo no em puc afegir al que diu la CAL perquè és suficient amb 

agafar el dossier del Correllengua 2016 i veiem 3 xiquets castellers amb una estelada. 

Això , senyors, és polititzar la llengua i aquí no em veuran, ni al meu partit ni a mi. Jo 

defensaré la llengua catalana perquè és una llengua que parlo  a casa, que parlo 
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habitualment i la defensaré aquí i a partir d’aquí on faci falta, però no la defensaré sota 

una estelada, la defensaré sota una senyera  o sense cap bandera, no em fa falta cap 

bandera per defensar el castellà on faci falta, ni el català.  

No em trobaran aquí i malauradament la meva posició no ha canviat d’un any a l’altre. 

Votaré en contra. 

 

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

Nosaltres també entenem que són entitats totalment polititzades, però més enllà a 

nosaltres el que ens fa trontollar és el punt segon i el punt cinquè , bàsicament si no 

concreta, com ja vàrem dir l’any passat, ni aportacions econòmiques, ni quin tipus de 

recolzament, perquè el punt segon diu “..l’ajuda necessària pel bon desenvolupament 

de les activitats programades ..”, què vol dir exactament això?. És a dir econòmicament 

jo puc dir, posant-nos extremistes, que toquin els Rolling dient que això pot anar bé pel 

correllengua i això suposa una despesa. Quan no hi ha res concretat és difícil votar a 

favor d’una moció. Si es concreta això votarem i si no es concreta no podrem votar a 

favor de la moció.   

 

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

Nosaltres ens abstenim. Estem d’acord en promocionar i defensar l’ús del català com a 

llengua vehicular . Però no estem d’acord amb el tercer punt “Atès el desig d’una gran 

majoria del poble català d’assolir l’Estat propi que ens obrirà un futur de més llibertat 

i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques.“ Això és aprofitar que el 

Pisuerga passa per Valladolid. No estem d’acord en el fet d’insistir en l’Estat 

independent sense abans haver tingut en compte el dret a decidir de tot el poble català, 

sense tenir en compte prèviament la convocatòria d’un referèndum organitzat amb 

garanties democràtiques.  

 

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

En relació a aquests acords dubtosos que senyalaven des de Convergència i des del PSC 

dir que al cinquè hem de tenir en compte com ho vam fer l’any passat. Aquesta és una 

moció que ens arriba directament de la CAL i que nosaltres transmetem. Segurament hi 

ha una certa inconcreció, no és per justificar-ho, o si, però és així perquè és una cosa 

que es fa arreu del domini lingüístic català i probablement per això és una mica massa 

genèrica. 
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Sobre el cinquè punt, crec recordar que l’any passat es va decidir que cada grup feia 

l’aportació que considerava convenient per ajudar a la CAL i nosaltres si convé faríem 

aquesta concreció per tal de què quedi més clar.  

I el segon punt, “...donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en 

organitzar...” estic obert a modificar-ho per tal que s’entengui  més . L’ajuda seria com 

a qualsevol altra entitat cívica que vulgui ....és a dir si una entitat de la Garriga vol fer 

un acte del correllengua i demana un local s’entén que és això, que se li pugui cedir . 

Però si volen que canviem el redactat o fins i tot eliminem aquest punt cap problema i si 

algú té una proposta millor ...hi estem oberts. Cap impediment. 

Un parell de coses més: Em costaria trobar entitats culturals que no estiguin polititzades, 

em costa molt separar tots els àmbits de la vida de la política. 

Entenc també aquestes prevencions entorn de què hi hagi una vinculació molt explícita 

amb l’anhel d’un Estat propi per una part de la societat catalana i jo difícilment veig 

gaire sortida a un futur de plenitud de la llengua catalana amb l’status quo actual. 

Evidentment la independència no és condició suficient per la supervivència de la 

llengua però necessària jo diria que si.  

Al companys d’ICV  dir-los que em temo que vist el que hem vist avui potser si que el 

seu centre polític   està a prop de  Valladolid, una mica més que de Barcelona i potser 

per això no sé amb quin nivell d’implicació pretenen tirar endavant aquest referèndum. 

Això també m’agradaria saber-ho a mi. Nosaltres   volem el referèndum, ara esperar ... 

no sé, tres segles més a que ens vingui  d’un canvi de les plaques tectòniques de la 

meseta... se’ns fa difícil, però vaja això és absolutament colateral al que diu aquesta 

moció.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Per tant perquè quedi clar el text estem aprovant que els primers acords de donar suport 

al correllengua, de donar suport a les entitats i grups, de fer pública aquesta iniciativa, 

de donar suport a les iniciatives de voluntariat, etc.,  estem parlant de que des de  

l’ajuntament de la Garriga estem donant suport a això com a institució?. 

Però en el punt cinquè, (a diferencia dels  altres en què ens estem comprometent  com a 

institució), el compromís és més a títol de grup municipal, o de partit polític. Aquest 

compromís no és tant de la institució sinó com a grups polítics presents al plenari. O 

regidors a títol individual, aquells que vulguin fer una aportació. Seria això, no?. 

 



 

p.o. 27/07/2016 
 

90

El Ple de l’Ajuntament per 14 vots a favor (7 CiU, 4 Acord+ERC-AM, 2 C.U.P-PA i 1 SI-

Solidaritat), 2 abstencions (1 PSC-CP  i 1 ICV-EUiA-E) i 1 vot en contra (C’s) dels 17 membres 

assistents, essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la moció. 

 

 

15. Precs i Preguntes  

 

Prec que presenta  el grup municipal de la CUP per demanar espais públics i oberts 

d’expressió ciutadana 

Atès que la Garriga té un moviment associatiu molt ric i divers i es programen multiplicitat 

d’activitats al llarg de l’any. 

Atès que la Garriga té pocs i molt saturats, espais d’expressió ciutadana on penjar cartells per 

fer difusió dels actes que es realitzen. 

Atès que la majoria d’espais d’expressió ciutadana són tancats i controlats per part de 

l’Ajuntament. 

Per tots aquest motius formulem el següent PREC: 

• Que es creïn espais oberts a la ciutadania, entitats, partits polítics i organitzacions 

diverses per penjar cartells o formats informatius diversos (tríptics, díptics, etc.) 

referents a les activitats que es proposin. 

• Que aquests espais siguin gratuïts, de fàcil accés, en llocs visibles del poble i abundants, 

per aglutinar tota la informació que es genera des del poble. 

 

INTERVENCIONS  

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

Afegeixo al prec que així evitaríem potser que el mobiliari públic quedés tant ple i 

saturat d’informació.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Entomem aquest prec i ens comprometem a posar aquests espais. De fet ahir ho vàrem 

estar parlant a la reunió de l‘equip de govern de dilluns al vespre. Vam estar valorant els 

precs que havien presentat. Es va valorar aquesta opció que considerem del tot 

necessària i així també ens evitarem que certs grups embrutin el mobiliari urbà fent 

propaganda de les seves activitats.  Ara, al mes de setembre quan tornem de vacances 
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ens posarem a buscar el pressupost per dur a terme aquesta petita inversió i tenir aquests 

espais disponibles.  

 

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

Espero que sigui al mes de setembre, perquè porto dos anys reclamant-ho i espero que al 

mes de setembre ja busquem diners, perquè portem dos anys!. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

De fet el Sr. Esteban ho va comentar a la reunió d’equip de govern. Va dir : “ escolteu 

que el Sr. Valiente també ens ha demanat en reiterades vegades aquest tipus d’espai”. 

Per tant dir-li que aquest compromís és en ferm, Sr. Valiente i al setembre ja posarem fil 

a l’agulla.  

 

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

Això és una cosa que nosaltres ja hem dit en el passat i ens agradaria que, donat que hi 

ha unes ordenances que sancionen a la gent que posa cartells on no ha de fer-ho,  que 

procedim, perquè una cosa no pot treure l’altra. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Estem d’acord en què no s’ha d’embrutar el mobiliari urbà.  

 

 

Prec que presenta  el grup municipal D’ICV-EUiA-E de la Garriga  per demanar el bon 

manteniment del parc infantil de la plaça Narcisa Freixes 

Atès que hem constatat que els gronxadors, tobogans i altres elements del parc infantil de 

l‘esmentada plaça estan deteriorats, fet que origina que sigui perillós  el seu ús ples infants,  

Formulem el següent prec: 

• Que es renovi el parc infantil esmentat, reparant o substituint els elements que calgui. 

• Que es faci un bon manteniment  d’aquest espai per tal de garantir el seu ús òptim i 

seguretat dels aparells instal·lats. 

 

INTERVENCIONS 

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de via pública: 

Bé, de fet s’ha comprovat la seguretat aquests darrers dies. El dia 22 de juny l’empresa 
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que fa el manteniment dels parcs infantils no va detectar en principi cap anomalia. 

Aquesta setmana s’ha tornat a anar a mirar-ho, jo personalment hi vaig anar i no hi ha 

cap element que no es pugui fer servir, encara que és cert que és un parc antic, vell, que 

en el seu moment no se li va fer una “rentada de cara” com es va fer en altres parcs, 

perquè se’ns van acabar els plans d’ocupació i no vam poder acabar de pintar els que 

faltaven. D’entrada amb aquests propers plans tenim pensat fer una “rentada de cara “ 

com hem fet en altres parcs de la Garriga i si s’hagués de substituir algun element de 

joc, evidentment ho farem. Però ara mateix està bé. Els nens es poden gronxar i no hi ha 

perill.  

 

Prec que presenta  el grup municipal d’ICV-EUiA-E demanant el mantenint adequat del 

carril bici 

Atès que el carril bici entre la piscina municipal i l’institut Vil.la Romana està deteriorat, amb 

pintura vial mig esborrada, tacos separadors de goma desapareguts,...que posen en perill la 

circulació segura dels i les usuàries de la bicicleta . 

Formulem el següent prec: 

• Que es faci l’adequada renovació de la senyalització i mobiliari corresponent del carril 

bici esmentat  

• Que regularment es faci el manteniment necessari per un ús òptim d’aquest carril bici. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de via pública. 

Ens consta que hi ha llocs on al carril bici, ara actualment , li fa falta una mà de pintura, 

una renovació i de fet tenim pensat, ara no, perquè no tenim partida pressupostària, però 

de cara al proper pressupost, al 2017, fer una partida específica per poder dur a terme 

aquesta renovació o manteniment d’aquest carril bici que va des de la piscina fins a can 

Illa i també substituir tots els possibles elements trencats que hi hagi. Tenim pensat fer-

ho, no és un brindis al sol, li dic de debò. Gràcies. 

 

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

Com diem en el prec, per qüestions de seguretat és molt important fer l’adequat 

manteniment i també com a element de promoció d’aquest carril tenint en compte que 

s’accedeix a centre educatius i per la qualitat de vida que representa aquesta 

infraestructura. 
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També ressaltar que ens hem adonat que hi ha una mena de manca d’interès per 

promoure la mobilitat sostenible. A l’entrada de l’IES Vil·la Romana han pintat 

nombroses places de pàrquing per a motos i en canvi no han fet el manteniment adequat 

pel carril bici.  Estan promocionant les motos entre els xavals joves que no és ni lo més 

sa, ni lo més convenient. És un apunt que volíem fer sobre l’actitud respecte a 

promocionar i cuidar el carril bici.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Com ja li hem dit en prenem nota perquè som conscients que cal fer una inversió i que 

cal adequar el carril bici perquè  algun tros, certament, està malmès.  

 

 

Prec que formula el Grup Municipal de C’s per conèixer les mesures adoptades pel Govern 

Municipal de cara a reduir l’incivisme durant la Festa Major. 

Atès que a l’ article 7.1 de la Ordenança de policia i bon govern diu literalment que “Està 

prohibit alterar l’ordre i la tranquil·litat pública amb escàndols, baralles, refregues; cridar, 

blasfemar i dir paraules mal sonants; molestar als veïns amb sorolls i emanacions de fums, olors 

i gasos perjudicials o simplement molestos i circular a velocitats excessives per la població”. 

Atès que a l’article 9.e de la mateixa ordenança s’indica que “queda prohibit causar destrosses 

o embrutar edificis, tant públics com privats, tanques, plantes o parets divisòries, bancs, fonts 

públiques, fanals d’enllumenat, postes de línia elèctrica, conduccions d’aigua i en general tots 

els bens que siguin d’interès públic o privat. Fer pintades a qualsevol lloc”. 

Atès que a les darreres Festes Majors s’ha vist incrementat el número de destrosses en 

retrovisors de cotxes privats i mobiliari públic. 

Atès que també ha augmentat durant la Festa Major cert grau de incivisme en el que es refereix 

a molèsties a veïns quan ja s’han acabat les activitats nocturnes. 

Atès que creiem que la Festa Major ha de ser un espai pel gaudi de tot el poble de la Garriga 

dintre del compliment d’unes normes bàsiques de civisme i respecte per a tothom. 

És per tot plegat que el Grup Municipal de Ciutadans (C’s) de la Garriga formulem aquests 

precs: 

• Conèixer quines mesures ha adoptat enguany el Govern Municipal per reduir els 

episodis d’incivisme esmentats mes enllà de traslladar els concerts fora del Passeig. 

• Si hi ha un Pla de Seguretat durant la Festa Major fer-lo arribar als portaveus dels grups 

de l’ oposició. 
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• Saber quantes sancions i de quina quantitat es van posar a la Festa Major de l’any passat 

per infringir els articles esmentats en els atesos. 

 

INTERVENCIONS  

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

Aquest prec sorgeix del neguit de certs veïns del barri de les Roques, veïns que pensen 

que pot passar allà el mateix que passava als carrers adjacents al passeig anys enrere. 

 Fora bo conèixer quines mesures s’han adoptat perquè crec que el fet va in crescendo i 

penso que no pot ser, que hem de viure la festa major sense molestar i sense agredir la 

vida dels demés. 

Agreixo al Sr. Pubill que aquesta tarda m’ha enviat el pla de seguretat. No he tingut 

temps de mirar-m’ho però li agraeixo i crec que un missatge de confiança i tranquil·litat 

als veïns per part del govern municipal en aquest tema estaria bé. Gràcies. 

 

Intervé el Sr. Jordi Pubill, regidor de Joventut: 

Gràcies Sra. alcaldessa. Bon vespre a tothom . En compliment de la llei, aquest any hem 

fet un protocol d’emergències per les nits de festa major. La memòria de l’activitat té 

com a objectiu donar compliment al que preveuen els articles 110 i següents del 

Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat per decret 112/2010 de 

31 d’agost, sobre les mesures adoptades per l’ajuntament de la Garriga per garantir la 

seguretat, la salut i els drets de les persones que es puguin veure afectades per la 

celebració dels concerts de nit de la festa major del 2016.  

La normativa aplicable és la Llei 11/2009 de 6 de juliol de la regulació administrativa 

dels espectacles públics i activitats recreatives i el Reglament d’espectacles públic i 

activitats recreatives aprovat per decret 112/2010 de 31 d’agost. 

Pel que fa al pla d’autoprotecció, l’article 46 del mateix reglament, diu que també n’han 

de disposar els espectacles públics i les activitats recreatives realitzats a l’aire lliure, en 

espais no tancats amb un aforament autoritzat superior a 15.000 persones. Per tant, dins 

de la documentació  obrant, no consta el pla d’autoprotecció, però tot i no caldre se n’ha 

fet un,  perquè al tractar-se d’un  activitat extraordinària de gran importància, des de 

l’àrea de joventut, juntament amb la policia local i protecció civil s’ha elaborat aquest 

protocol que conté tota la informació relacionada amb les emergències i el llistat dels 

contactes relacionats. També ho puc enviar als portaveus.  

Referent al personal de vigilància i personal de control d’accés, al tractar-se d’un espai 
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obert no es pot establir un aforament delimitat, en aquest cas l’aforament es marca en 

funció de l’experiència al contrast amb altres anys. S’ha fet una estimació aproximada 

de 2.500 persones . Segons diu la llei s’ha de contractar un mínim de 4 vigilants i 5 

controladors, que fan un total de 9 persones. Donades les circumstàncies, que aquest és 

el primer any que s’organitzen els concerts en aquest espai i que cada dia de concerts té 

unes peculiaritat diferents l’organització ha considerat la contractació d’aquest personal 

de seguretat. El dijous 28 de juliol vuit persones de seguretat, el divendres 29 de juliol 

10 persones de seguretat i el dissabte 30 de juliol 12 persones de seguretat . 

Pel que fa als serveis d’higiene i seguretat dels dispositius d’assistència sanitària es 

disposa de 12 lavabos ubicats a la zona posterior de públic i 1 adaptat.  

S’ha contractat el servei de dues ambulàncies preventives, tal com recull l’article 38 del 

Reglament referent a dispositius d’assistència sanitària i a més disposarem també d’un 

dispositiu sanitari de campanya per les primeres cures i intervencions a l’espai.  

Pel que fa als efectius policials la prevenció aquest any ha estat la d’augmentar els 

efectius, donat que també es tracta d’una nova ubicació i d’uns actes de caràcter 

excepcional i s’han destinat a aquest efecte dijous 8 agents, divendres 9 agents i dissabte 

10 agents de policia local. 

Pel que fa al desplegament de les emergències es van preveure dues activitats, una  

reunió prèvia al desplegament de seguretat que es va fer ara fa quinze dies, on hi havia 

l’àrea de joventut amb els tècnics i els referents, policia local, seguretat privada, 

protecció civil, ambulàncies i responsables de barres . També hi haurà reunions prèvies 

cada dia a les zones dels concerts i com a mesures extraordinàries hi haurà vigilància 

durant tota la nit a la zona dels cavalls i animals. Hi ha hagut  un desbrossament de tota 

la zona i adjacents i a més a més es mullarà la zona cada dia per prevenir el risc 

d’incendi forestal.  

Aquest ha estat el protocol d’emergències. Hi ha un redactat que els hi faré arribar i 

aprofito per fer una crida al civisme i a la responsabilitat que tenim tots i totes de vetllar 

per aquesta seguretat. Gràcies. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Per complementar la resposta al seu prec, que deia quantes sancions s’havien interposat 

l’any passat, dir-li que arrel de les bretolades (permeti’m aquesta paraula  per dir-ho 

d’una manera suau) que es van produir, dir-li que es van posar 3. Una contra la llei de 

seguretat ciutadana, aquesta és una sanció que va per un altre canal i és una sanció més 
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forta i dues per aldarulls, per incompliment de l’ordenança que regula, com vostès deia 

en el seu prec, aquestes accions vandàliques.  

El que si és cert és que cal fer una crida al civisme, a la co-responsabilitat perquè la 

festa és disbauxa, perquè la festa és rauxa, però alhora som tots veïns i veïnes d’una 

població i per tant malmetre vehicles, malmetre habitatges o mobiliari urbà, que és de 

tots i que ho paguem entre tots està totalment fora de lloc. Si s’enxampa algú fent 

alguna d’aquestes accions se’l sancionarà com correspon. 

 

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

M’ha quedat molt clar el pla de seguretat, tal i com ho explica el Sr. Pubill pinta bé , 

m’ho miraré a casa. Però no m’ha quedat clar  quines són les mesures per evitar aquest 

incivisme. No m’ha quedat clar  si la policia municipal patrullarà pels carrers al voltant 

de la Doma... 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Li ha dit. 

 

Segueix el Sr. Guillén: 

Ja li dic que no m’ha quedat clar. Si ho ha dit i ho confirma cap problema... ja li dic que 

no m’ha quedat clar. 

I  per acabar, crec que fora bo (té una mica a veure amb l’origen)  que ens miréssim 

aquesta ordenança de Policia i bon govern, perquè segons quin redactat està una mica 

antiquat. Vaig veure que és una ordenança que data gairebé dels principis de la 

democràcia. Deu ni do!. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Començant pel nom de l’ordenança! .... tenim clar que s’hauria de revisar . Estem 

d’acord. De fet estem fent un treball i una proposta d’ordenança que modifiqui aquesta, 

que l’actualitzi, la modernitzi  i posi els conceptes més d’acord al segle XXI que no pas 

a quan es va fer. Crec que va ser als anys 80 o anterior.  

 

 

Preguntes escrites 

No se’n presenten. 
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Preguntes orals 

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

• Voldríem saber quin és el calendari previst d’inici d’obres de Can Luna? 

• Quin és l’estat de la qüestió de la proposta que ha fet ADIF per la Garriga?. 

 

Preguntes orals que formula el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

• Sra. Budó, vostè a l’última entrevista que li van fer a Radio Silenci, va dir que estan 

treballant per crear la marca “La Garriga “, cosa que el Sr. Pubill ja ens va avançar al ple 

passat i que per fer això estan buscant assessorament. La pregunta és: podem saber quins 

són aquests assessors i quin és el cost que tindrà per l’ajuntament de la Garriga?.  

• A la darrera Junta de Govern Local (JGL), vostès van portar dos punts  a l’ordre del dia 

que ens van deixar la “mosca sota el nas” . Jo no vaig poder estar en aquella JGL pel 

tema de l’accident de la C-17. La meva pregunta és: com és que un parc, on les obres 

estan pràcticament acabades a 15 de juliol, aquell mateix dia el cap de serveis territorials 

emet un informe de necessitat per a la construcció d’un parc infantil  adaptat, a la Sinia?. 

I com és que al punt 39 d’aquesta mateixa JGL, l’acord tercer deia que el termini del 

contracte  menor aprovat és d’un mes  i es durà a terme durant el mes de juliol, quan 

aquestes obres van començar molt abans  i estaven pràcticament acabades fa 10 dies?. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

El calendari previst de les obres de Can Luna  és inexistent en aquests moments, Sr. 

Prims, perquè encara que és cert que s’ha de reparar la teulada, tenim la partida de 

80.000 euros i per tant aquesta acció es durà a terme aquesta tardor . Aquest tros de 

teulada es repara de manera que no s’hagi de tornar a actuar i que quan fem la sala 

polivalent  no s‘hagi de tocar res  de teulada. 

A partir d’aquí, com vàrem explicar al procés de participació ciutadana,  ara aquest mes 

de juliol es van presentar les conclusions  a la ciutadania i alhora es va explicar  que ara 

començàvem el procediment que s’ha encarregat  a la Diputació per tal que amb aquesta 

pluja d’idees , amb aquests conceptes que varen aparèixer en aquest procés de 

participació, ens facin la proposta d’espais  al recinte de Can Luna. Seguidament 

treballarem  el projecte detallat i constructiu de la sala polivalent, també a partir  d’allò 

que la ciutadania ens ha dit que pensa que ha de ser aquesta sala polivalent. Per tant 

començarem, també aquesta tardor,  a redactar el projecte arquitectònic i  constructiu 
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del que serà Can Luna  i a partir d’aquí ho haurem de quantificar econòmicament . 

Haurem de fer tots els passos de redacció de plecs per treure a concurs aquestes obres  

per tal que al 2017 es puguin adjudicar  i dur a terme. 

De cara al 2017  és quan tenim prevista la sol· licitud d’aquest crèdit que, com 

recordaran del ple anterior, vam dir que aquest any no demanaríem  perquè ara  no 

podíem dur   a terme   aquestes obres per impossibilitat de calendari.   

La sol· licitud de crèdit de mig de milió d’euros per fer front  inicialment a la sala 

polivalent  es farà al 2017  i alhora , a través de les meses de concertació  que s’han fet 

des de l’ajuntament de la Garriga  amb la Diputació de Barcelona, hi ha també 

calendaritzat al 2017, 150.000 euros  per l’equipament de Can Luna.  

Disposaríem d’aquest recursos, d’uns 65.000 euros  per construir arquitectònicament  i 

dotar tècnicament aquesta sala polivalent perquè l’any vinent sigui una realitat. Aquest 

és l’escenari i el calendari amb el que estem treballant i ens movem.  

Referent al tema d’ADIF, crec que a la propera comissió de territori els podrem explicar 

més  detalladament com està quedant la proposta  de supressió de passos a nivell, que és 

una proposta  que és del tot necessària i és requisit previ abans de qualsevol obra de 

desdoblament, perquè no és pot fe el desdoblament sense que s’hagin suprimit els 

passos a nivell que tenim al nostre municipi  i s’hagin treballat  les alternatives que 

tècnicament estem treballant des de l’ajuntament de la Garriga, de la mà  del 

Departament de Territori, de la Secretaria General de Mobilitat  de la Generalitat de 

Catalunya  i també des de l’Àrea de Territori  de la Diputació de  Barcelona amb tot 

l’assessorament tècnic que ens estan fent  i no només per això, sinó també perquè ells 

són titulars per exemple, d’una carretera per on passa un pas a nivell , la carretera de 

Samalús. Per tant  ho estem treballant des de les tres institucions  afectades. Estem 

tenint reunions  amb RENFE i els puc dir que aquesta  setmana el Secretari General em 

va comentar  que sembla ser (jo sempre ho dic així “ sembla ser”, perquè no deixo de 

ser una mica escèptica en aquest tema, tot i que cada dia sembla que avança, però 

l’escepticisme hi és  i crec que de manera lògica) que abans de final d’any ja es licitaran 

aquestes obres perquè es comencin a dur a terme al 2017. Aquest és el calendari que em 

van dir que  s’estava treballant.  

Referent a la marca “La Garriga” ara , en aquests moments, no tenim el pressupost. 

Això vàrem dir que ho treballaríem de cara al 2017  i que dotaríem una partida per 

desenvolupar tot aquest procés  que volem dur a terme de la marca “ La Garriga”, que 

no és el disseny d’un logo pel nostre municipi, sinó que és un projecte que va molt més 
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enllà  i que engloba tots els àmbits municipals, tots en general. Des de la promoció 

econòmica, l’ensenyament, les polítiques socials, etc. És a dir és un marc que ens ha de 

definir  i treballarem el model de la Garriga sota  aquest paraigua que en diem “la 

marca” , però que és un concepte molt més global i que va molt més enllà d’un logo  o 

un eslògan pel nostre municipi. No és això el que estem treballant però en tot cas  quan 

ho tinguem més definit, òbviament que en parlarem, ho treballarem plegats, però 

repeteixo que és un projecte que en aquests moments no s’està treballant, s’està pensant  

per dotar-lo pressupostàriament al 2017 i poder portar-ho a terme  i executar al 2017 . 

Per aquest motiu encara no li puc dir de què estem parlant  econòmicament. 

Pel que fa al parc adaptat  cal dir que certament no s’ha fet el procediment  tècnic en el 

moment en què pertocava fer-lo, però en tot cas el Sr. Esteban els  ho explicarà. 

 

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via pública: 

Si vol li faig una mica de cronologia perquè vegi el que ha passat. Al mes d’abril se’ns 

proposa instal· lar un parc adaptat, i hi ha una empresa que l’ha de col· loca. A mitjans 

del mateix mes d’abril  obtenim tant el pressupost com l’adaptació del terreny , és a dir  

la memòria valorada que presentem a  la JGL  del dia  25 d’abril. A partir d’aquí a 

començament de maig  l’àrea d’intervenció ens diu que per poder fer front a la despesa  

del parc  hem de fer una nova aplicació i transferir crèdit  de capítol II a capítol VI, això 

al mes de maig. Al mateix mes de maig s’aprova l’expedient de modificació de crèdit, 

en el plenari, pendent del termini d’exposició pública, que en aquest cas és d’un mes.  

El dia 28 de juny queda definitivament aprovada la modificació de crèdit  després dels 

dies d’exposició  i això se’ns comunica des d’intervenció a principis de juliol sense 

termini per poder passar el contracte menor a la JGL  del dia 11  de juliol. En 

conseqüència presentem el contracte, no podent-ho fer el dia 11, aquest dilluns el dia 

25. Arrel d’aquests dubtes que sorgeixen en el tema del contracte menor  el retirem de la 

JGL per explicar precisament això, el que ha passat.  

Pel que fa a l’execució del parc, aquest encara no està acabat, estem pendents que 

segellin el paviment   i que acabin el sorral. És a dir l’obra està iniciada, però no està del 

tot acabada  perquè com veuran  hi ha unes tanques que l’envolten i que no permeten 

que la gent  en faci ús.  

Sobre el fet d’haver començat  l’execució abans de tenir tota la documentació  llesta?. 

Bé, a banda d’algun aspecte tècnic, com he comentat ara, sobretot a nivell d’intervenció 

i de  terminis a la modificació de crèdit  dir que com a equip de govern teníem moltes 
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ganes de tenir un parc adaptat, de fet crec que el seu grup municipal en algun ple havia  

proposat tenir algun parc adaptat. Nosaltres li hem fet cas, hem anat ràpid, però sentim 

el fet que  contractualment  no hagi sigut del tot correcte.  Gràcies. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Aquí acaba la sessió plenària. Abans però, els vull convidar a  tots i totes a la Festa 

Major que comença demà. Tots tenim motles  ganes de gaudir d’aquests dies de festa en 

el nostre municipi, ple d’activitats  per totes les edats, que de ben segur ens faran 

començar  l’estiu d’una manera ben lúdica.  

Molt bon estiu a tots i totes i ens retrobarem al plenari del  mes de setembre. Bona nit. 

 

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, la Sra. Meritxell Budó i Pla  

Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió sent les vint-i-una  hores i  quatre  minuts, del qual com a 

Secretari dono fe. 

Vistiplau        

Meritxell Budó i Pla       Joaquim Rosell i López  

Alcaldessa             Secretari  

 

 

 

 

 


