
 

1 
p.o. 25/01/2017 

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

25 DE GENER DE 2017  

 

La Garriga, vint-i-cinc de gener de dos mil disset. 

 

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 

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

 

1. Aprovació  de l’acta  núm. 92 corresponent  al ple ordinari de 21 de desembre de  2016  

2. Despatx d’ofici  

3. Aprovació massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de la Garriga i del 

personal de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació per a l’exercici 2017 

4. Aprovació conveni de coordinació intermunicipal entre diferents ajuntaments de les 

comarques del  Vallès Oriental i el Vallès Occidental , per a la prestació conjunta del 

servei de taxi en l'àmbit territorial d'aquests municipis. 

5.  Adhesió institucional  al manifest “Casa Nostra Casa Vostra” 

6. Donar compte de les notes de reparament /objecció de la intervenció municipal. 

7. Informes de l’alcaldia  

8. Mocions 

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

 Molt bona tarda a tots i a totes.  

 Vull demanar als regidors i regidores i a tots els assistents al plenari que abans de 

començar amb l’ordre del dia del ple, acompanyar-nos tots a fer un minut de silenci en 

record dels dos agents rurals que van ser assassinats ( no sé si la paraula legal és 

aquesta).  

 

 

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. 92, corresponents al ple ordinari de 21 de desembre de 2016. 

 

INTERVENCIONS  

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

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

d’acord. 

 

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

Bona  tarda a tothom també. Res a dir  tampoc.  

 

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

 Bona tarda a tots i totes. Res a dir .   

 

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

 Bona tarda. Res a dir .   

 

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

 Bona tarda. Res a dir .   

 

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. 92, corresponents al ple ordinari de 21 de desembre de 2016. 
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2. Despatx d’Ofici 
 

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

acords de la Junta de Govern Local 

 

RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:  

 

Núm. Àrea Regidoria Decret Data Extracte Resolució 

1 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 12/12/16 Liquidar l’import brut als 
treballadors detallats al 
decret, peons de neteja 
viària contractats en el 
marc del POM 2016, amb 
motiu de la finalització del 
contracte laboral que van 
formalitzar amb aquest 
Ajuntament. 

2 Serveis a les 
persones 

Salut Per 

delegació 

12/12/16 Autoritzar la cessió d’una 
tarima per fer les 
representacions dels 
Pastorets a l’Asil Hospital 
els dies 19 i 22 de 
desembre de 2016. 

3 Identitat Ensenyament Per 

delegació 

13/12/16 Autoritzar als alumnes de 
3r d’ESO de l’Institut 
Manuel Blancafort a 
instal· lar una parada al 
mercat, al carrer del 
Centre, a l’alçada de la 
botiga de nens (antic 
Krisbel kids), el proper 
dissabte 17 de desembre 
de 2016, de 10 a 13.30 h, 
per a poder vendre 
porcions de pastissos, a un 
preu simbòlic, per tal de 
recaptar fons destinats a la 
Marató de TV3. 

4 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  13/12/16 Aprovar provisionalment 
l’expedient de crèdits 
incobrables  proposat per 
l’Organisme de Gestió 
tributària, corresponent a  
ingressos de dret públic 
per diversos conceptes que 
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no ha estat possible 
recaptar per import total 
de 117.843,89€. 

5 Identitat Ensenyament Per 

delegació 

14/12/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, a 
AEIG Mossèn Jaume 
Oliveres “El Cau”, el dia 
17 de desembre de 2016, 
en horari de 15:00 a 19:00 
h., per celebrar la Festa de 
Nadal amb els pares. 

6 Serveis a les 
persones  

Esports Per 

delegació 

14/12/16 Autoritzar a la Unió 
esportiva la Garriga a 
organitzar el Casal de 
Nadal de hoquei els dies 
28, 29 i 30 de desembre de 
16.00 a 19.45 h. 

7 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 
15/12/16 Autoritzar a la Sra. EGA i 

al Sr. GM, estudiants de 
Mitjans Audiovisuals de 
l’Escola Universitària 
Politècnica de Mataró, per 
filmar imatges al Passeig i 
a la plaça Narcisa Freixas, 
els dies 27 i 28 de 
desembre del 2016, amb 
motiu del Treball Final de 
Grau. 

8 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació  15/12/16 Avocar puntualment la 
competència i requerir 
l’empresa Office 24 
Solutions, SL qui ha 
presentat l’oferta 
econòmicament més 
avantatjosa i ha estat 
proposada per la mesa de 
contractació com a 
adjudicatària del contracte 
de subministrament de 
material d´oficina per 
l´ajuntament de la Garriga 
per què aporti la 
documentació acreditativa 
de la capacitat i solvència. 

9 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 15/12/16 Avocar la competència  i 
concedir a la senyora 
NMR, professora EMM 
(grup A2-18), un 
avançament de la nòmina 
de desembre per un import 
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de 1.000€. 

10 Serveis a les 
persones  

Cooperació   15/12/16 Avocar la competència i 
aprovar  l’atorgament de la 
subvenció al projecte 2975 
“Resposta als efectes de 
l’huracà al seu pas pel 
Carib: fase de 
reconstrucció”, per un 
import de 1.078,00€. 

11 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  15/12/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar les  
noves altes per a l’exercici 
2017 segons la relació que 
figura al decret dels 
titulars dels nínxols del 
cementiri nou per tal que  
tributin per la taxa de 
manteniment del 
cementiri, regulat a 
l’ordenança fiscal T07 per 
a l’exercici 2017. 

12 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  15/12/16 Pagament a justifica de 
l’àrea de Serveis 
Territorials, per import de 
55,00€ €, per a fer front a 
les despeses de la 
inspecció tècnica oficial 
(ITV) d’un vehicle 
municipal (4609-BWZ). 

13 Alcaldia Secretaria  16/12/16 Admetre a tràmit la 
sol·licitud presentada per 
la Sra. NPM, en 
representació pròpia  i 
iniciar expedient per 
determinar la 
responsabilitat o no de 
l'Ajuntament i si aquest té 
l'obligació d'indemnitzar la 
sol·licitant com a 
conseqüència dels danys i 
perjudicis patits en caure a 
la vorera del Passeig, a 
l’alçada del número 100, a 
conseqüència del mal estat 
de la vorada. 

14 Alcaldia Secretaria  16/12/16 Atorgar delegació especial 
a favor del Regidor 
d’aquest Ajuntament Sr. 
Jordi Pubill Sauquet, 
d’atribució de 
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competència per celebrar 
el matrimoni en forma 
civil, essent encàrrec 
específic per aquell que 
s’ha previst contraure el 
dia 17 de desembre de 
2016, en aquesta població,  
a les 12,30 hores. 

15 Territori i 
Sostenibilitat 

Activitats  16/12/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
donar de baixa la 
liquidació corresponent a 
l’expedient 
2016/170/000055, a nom 
de Sajid MKJ, SL i 
d’import 237,13€ 
corresponent al tràmit de 
comunicació prèvia 

d’obertura de l’activitat de 
comerç al detall d’aliments 
i begudes situada al Ps. 
Congost, núm. 110 del 
terme municipal, per 
tractar-se d’un canvi de 
titularitat. 

16 Alcaldia Secretaria  16/12/16 Convocar la pròxima 
sessió ordinària del Ple a 
la Sala de Plens el dia 21 
de desembre de 2016  a les 
19 h i fixar l’ordre del dia 

17 Identitat Ensenyament Per 

delegació 

16/12/16 Autoritzar als alumnes 
d’ESO de l’Institut Vil· la 
Romana a instal·lar una 
parada a la plaça de Can 
Dachs, el   dijous 22 de 
desembre de 2016, de 9 a 
13 h, per a poder vendre 
objectes artesanals, fets 
per ells mateixos, per tal 
de recaptar fons destinats a 
ajudar a aquells alumnes 
que tenen dificultats 
econòmiques per pagar les 
sortides. 

18 Identitat Ensenyament Per 

delegació 

16/12/16 Autoritzar l’Escola 
Puiggraciós a fer una 
cantada de Nadales a les 
escales de l’Església, el 
proper dilluns 19 de 
desembre de 2016, a les 16 
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h. 

19 Identitat Ensenyament Per 

delegació 

16/12/16 Autoritzar la cessió de l’ús 
del gimnàs i del menjador 
de l’Escola Pinetons al 
PSC de la Garriga, el 
dissabte 17 de desembre 
de 2016, de 9 a 17 h, per a 
fer-hi el dinar de Nadal del 
PSC. 

20 Serveis a les 
persones 

Esports  19/12/19 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
adjudicar les subvencions i 
ajuts municipals de l’Àrea 
d’Esports, en el marc de la 
Normativa General per a 
la concessió d’aquestes 
subvencions als diferents 
centres educatiu 
relacionats al decret. 

21 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 

delegació  

19/12/16 Concedir a la senyora 
MRC Tècnica mitjana de 
Medi Ambient (grup A2), 
el següents permisos i 
vacances: Vacances 9 de 
desembre de 2016 fins al 
13 de gener de 2017 (22 
dies laborals). 
Compactació de lactància 
del 16 de gener de 2017 
fins al 10 de febrer de 
2017 (20 dies laborals), 
ambdós inclosos. 

22 Alcaldia Secretaria  20/12/16 Admetre a tràmit la 
sol·licitud presentada per 
la Sra. CSM, en 
representació pròpia i 
iniciar expedient per 
determinar la 
responsabilitat o no de 
l'Ajuntament i si aquest té 
l'obligació d'indemnitzar la 
sol·licitant com a 
conseqüència dels danys i 
perjudicis patits en caure 
al carrer Centre/plaça de 
l’Església, davant de Can 
Guardis, a conseqüència 
del mal estat del ferro que 
cobreix l’escocell de 
l’arbre. 
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23 Identitat Cultura   20/12/16 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
programació del mes de 
gener del 2017 de la 
Biblioteca Municipal 
Nuria Albó proposada per 
l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de la 
Garriga. 

24 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació  20/12/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar 
l’expedient de modificació 
del contracte de serveis 
d’aprovisionament de 
serveis TIC per  
l’Ajuntament de la 
Garriga, per transformació 
jurídica del contractista en 
Societat Limitada, essent 
el nou contractista Abast 
Systems, SL. 

25 Identitat Cultura   20/12/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
donar conformitat de la 
renúncia de la subvenció 
econòmica atorgada per la 
Junta de Govern Local de 
data 25 de juliol de 2016 a 
l’Associació La Garriga 
Secreta per un import de 
199,65 € per realitzar 
l’activitat “Edició 
publicació llibre-catàleg. 

26 Identitat Cultura   20/12/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
donar conformitat de la 
renúncia de la subvenció 
econòmica atorgada per la 
Junta de Govern Local de 
data 25 de juliol de 2016 a 
l’Associació Amics del 
Jazz per un import de 
1.717,73 € per realitzar la 
compra de material de so. 

27 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  20/12/16 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2016.43, 
mitjançant transferències 
de crèdit entre aplicacions 
de despesa del pressupost 
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vigent. 

28 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  20/12/16 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2016.43 per 
import de 132.732,48 
euros amb finançament 
amb càrrec a minoracions 
d’aplicacions 
pressupostàries. 

29 Identitat Ensenyament Per 

delegació 

20/12/16 Autoritzar la cessió de 
l’Auditori de l’EMM, a 
Mainasons, el dia 3 de 
gener de 2017, en horari 
de 14:30 a 21:00 h., per 
portar a terme l’activitat 
de celebrar un assaig de 
l’espectacle del nou disc 
que s’estrena a la Garriga 
el 14 de gener de 2017. 

30 Identitat Cultura  20/12/16 Avocar la competència  i 
autoritzar el tancament de 
la Biblioteca Municipal els 
dies 24 i 31 de desembre 
2016, 7 de gener 2017 , la 
tarda del 5 de gener i 
establir aquests dies com a 
dies a recuperar per tot el 
personal de l’equipament. 

31 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 20/12/16 Aprovar la llista 
provisional d’admesos i 
d’exclosos del concurs 
oposició per cobrir una 
plaça de tècnic/a mitjà/na 
de Contractació, 
enquadrada a l’Escala 
d’Administració Especial, 
Subescala Tècnica, classe 
tècnic mitjà, categoria 
tècnics de grau mitjà, grup 
A2, amb una jornada de 
37,5 hores setmanals 
distribuïdes de dilluns a 
divendres i reservada a 
promoció interna. 

32 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  21/12/16 Iniciar l’expedient d’ordre 
d’execució  a la Comunitat 
de Propietaris de la finca 
situada al C/ Castell 7 de 
la Garriga, pel compliment 
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de l’obligació de mantenir 
els terrenys, les 
construccions i les 
instal· lacions en 
condicions de seguretat, 
salubritat i ornament, en 
relació al balcó de planta 
primera que confronta amb 
la Ronda del Carril on hi 
ha part de l’arrebossat que 
s’ha desprès i algun altre 
tram esquerdat que està en 
perill de caure a la via 
pública. 

33 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  21/12/16 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
relació de despeses de 
personal corresponents al 
mes de desembre per un 
import total de 690.692,32 
euros. 

34 Identitat Cultura   21/12/16 Avocar la competència 
delegada i aprovar les 
instruccions per a la gestió 
provisional del bar del 
Teatre durant els dies que 
hi ha programació estable 
al Teatre de la Garriga 

35 Identitat Cultura  Per 

delegació 

22/12/16 Cedir l’ús del Teatre de la 
Garriga per assajar a 
l’entitat Fem Pastorets els 
dies 23 de desembre de 
2016 de 17.30 a 20.30 i 
dissabte 24 de desembre 
de 2016 de 10 a 13.30h, 
d’acord amb la seva 
sol·licitud. 

36 Identitat Cultura   22/12/16 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
cessió i la gestió del bar 
del teatre de la Garriga els 
dies 25 i 26 de desembre 
de 2016 de 17 h a 23 h al 
Sr. OUA. 

37 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 22/12/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró 
municipal d’habitants de 
les persones relacionades 
al decret (estrangers 
comunitaris) en haver 
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transcorregut el termini 
reglamentari sense que 
s’hagi realitzat la 
corresponent confirmació 
de residència en el Padró 
d’Habitants. 

38 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

22/12/16 Autoritzar a Happyludic 
Playground and Urban 
Equipment SL per filmar 
un vídeo promocional del 
parc de jocs inclusiu que 
han instal·lat recentment al 
Parc de la Sínia, el proper 
29 de desembre del 2016, 
de les 08h a les 12:30h, 
amb la participació de 
l’humorista Peyu, per tal 
de donar a conèixer 
aquesta instal· lació 
adaptada a la diversitat 
funcional, la primera 
d’aquest tipus que 
s’instal· la a Catalunya. 

39 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 22/12/16 Avocar puntualment 
aquesta competència  i 
restar assabentats i 
autoritzar la inscripció de 
la senyora ELlC al curs 
“Iniciació a InDesign”, els 
dies 11,18 i 25 de 
novembre en horari de 
09:30 a 13:30h de manera 
presencial a Hortet de Sant 
Agustí.  Imputar la 
despesa de 282,35 € pel 
cost d’aquest curs a 
l'aplicació pressupostària 
Formació personal. P. 
Laboral. 

40 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació  23/12/16 Avocar puntualment la 
competència i adjudicar, 
de conformitat amb 
l’article 138.3 en relació 
amb l’article 111 del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del 
sector públic, a l’empresa 
Servicios 
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Microinformática SA el 
contracte menor per 
l’adquisició i instal· lació 
de l’aplicatiu vídeo - acta, 
per un import de 17.990 
euros i3.777,9 euros 
d’IVA, atès el pressupost 
que consta en l’expedient. 

41 Identitat Ensenyament  23/12/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
acceptar la subvenció de 
41.537,00 €, atorgada pel 
Departament 
d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, 
per a la realització d’un 
PFI-PIP d’auxiliar en 
treballs de fusteria i 
d’instal·lació de mobles, 
durant el curs 2016/17. 

42 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  27/12/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
concedir la llicència 
d’obra menor (Ome 
132/2016) per el 
desmantellament de les 
dues construccions 
lleugeres de planta baixa 
auxiliars al camp de golf, 
així com les instal·lacions 
del camp de golf ubicades 
al Camí de Rosanes de la 
Garriga, promoguda per 
Golf par 3 Barcelona-La 
Garriga, S.L i aprovar la 
liquidació corresponent. 

43 Alcaldia Secretaria/R
P 

 27/12/16 Desestimar en base a totes 
les consideracions i fets 
avaluats la reclamació 
formulada per la Sra. AIH 
mitjançant la qual 
sol·licita una 
indemnització per 
responsabilitat patrimonial 
de la Corporació de la 
Garriga, en relació amb a 
les lesions sofertes arran 
de la seva caiguda a la via 
pública, al travessar el 
carrer Josep Aymerich 
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cantonada Pere Ballús, per 
l’existència d’un fang 
vermellós, taques mullades 
diu la reclamant, per no 
existir una relació de 
causalitat entre el 
funcionament dels serveis 
de la Corporació i la 
caiguda, element necessari 
perquè entri en 
funcionament l’institut de 
la responsabilitat 
patrimonial de 
l’Administració. 

44 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  28/12/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
concedir llicència 
d’ocupació de la via 
pública a la Sra. MTHP 
per instal·lar una parada  
per a la venda d’articles de 
bijuteria i complements al 
carrer Centre, a l’alçada de 
la plaça de Can Dachs, els 
dissabtes 10, 17, 24 i 31 de 
desembre del 2016 i 
aprovar la liquidació 
corresponent. 

45 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública   28/12/16 Restar assabentats de 
l’ocupació de via pública 
per part dels Srs. OPPi 
RSO els dissabtes dels 
mesos de setembre, 
octubre, novembre i 
desembre en horari de 
mercat, per instal· lar cada 
un d’ells una parada de 
venda de productes 
ecològics al carrer Centre / 
plaça Can Dachs i 
conveniar el pagament 
únic de la taxa per 
ocupació de la vía publica. 

46 Serveis a les 
persones  

Acció social  28/12/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
denegar a l’Associació 
Arbolag la cessió de 
material, en concret sis 
taules i cinquanta cadires 
per a la celebració de la 
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festa de Cap d’Any a la 
seu del seu local al carrer 
Artesans,10 de la Garriga, 
per no disposar actualment 
de cap  tipus de llicència 
municipal.  

47 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 28/12/16 Avocar la competència  i 
concedir a la NMR 
Professora EMM (grup 
A2-18), una bestreta per 
un  import de 1.000€    que 
es reintegrarà íntegrament 
amb la paga extra de juny 
de 2017 i caldrà que la 
bestreta es trobi totalment 
cancel·lada a 30/06/2017. 

48 Identitat Ensenyament  29/12/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la liquidació de 
quotes de desembre del 
curs 2016/17 de l’EMAD, 
per un import de 137,39 €; 
i la liquidació de quotes de 
desembre del curs 2016/17 
de l’EME, per un import 
de 45,00 €. 

49 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 29/12/16 Avocar puntualment 
aquesta  competència i 
aprovar l’adhesió al Pla 
Agrupat de l’any 2017 de 
Formació Continua 
promogut per la Diputació 
de Barcelona. 

50 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  29/12/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
concedir llicència 
d’ocupació de via pública 
a la Sociedad Estatal 
Correos y Telégrafos SA 
per la instal· lació i el 
trasllat de bústies de 
dipòsit d’ús exclusiu dels 
carters  a la cantonada 
Passeig dels Til·lers 27 - 
carrer Cardedeu 1 i trasllat 
de carrer Calàbria 151-153 
a carrer Moranta 11. 

51 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 

Hisenda  29/12/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar les liquidacions 
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Econòmic generades durant el mes de 
desembre per l’expedició 
de certificats urbanístics, 
expedició de certificat de 
compatibilitat urbanística i 
comunicació per obertura 
d’establiment i canvi de 
titularitat segons es 
relaciona al decret. 

52 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  30/12/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar les liquidacions 
generades durant el mes de 
desembre per comprovació 
canvi de titularitat 
d’activitat i per expedició 
de fotocòpies. 

53 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 30/12/16 Restar assabentats de  
l’assistència de  personal 
municipal als curos de 
formació detallats al decret 
i aprovar les despeses 
corresponents de 
locomoció. 

54 Identitat Ensenyament  30/12/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la liquidació per 
un import total de 157,47 
€, corresponents a quotes 
del curs 2016/17 de nous 
alumnes de l’Escola 
Bressol Municipal Les 
Caliues. 

55 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  30/12/16 Avocar la competència 
delegada en la Junta de 
Govern Local el dia 16 de 
juny de 2015 per 
reconèixer obligacions, 
atès que es tracta de 
despeses imputables a 
l’exercici de 2016 no 
aprovades en l’última 
sessió de la Junta de 
Govern de l’esmentat 
exercici i aprovar la 
relació d’obligacions per 
import de 1.168.575,19 €. 

56 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 

Contractació  30/12/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar 
l’expedient de modificació 
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Econòmic del contracte de Gestió de 
servei públic del centre de 
Visitants de  l’Ajuntament 
de la Garriga, per 
successió del contractista, 
essent la nova contractista 
la Sra. MMM, per 
dissolució i liquidació de 
la societat Arkpadoc, SCP, 
segons consta acreditat en 
contracte privat de data 30 
de novembre de 2016. 

57 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  30/12/16 Aprovar que la Secretaria 
d’aquest Ajuntament emeti 
informe sobre la legislació 
aplicable i el procediment 
a seguir per prorrogar, per 
a l’any 2017 el pressupost 
municipal actualment en 
vigor. 

58 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  30/12/16 Aprovar que  la 
Intervenció d’aquest 
Ajuntament emeti informe 
sobre la pròrroga per al 
proper exercici del 
pressupost actualment en 
vigor. 

59 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  30/12/16 Aprovar el Pressupost 
prorrogat per a l’any 2017, 
amb el contingut que 
assenyala l’informe 
d’Intervenció de data 30 
de desembre de 2016. 

60 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació   2/1/17 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la pròrroga del 
contracte de serveis de 
serveis TIC per 
l’ajuntament de la Garriga, 
amb l´empresa Abast 
Systems, SL, tenint  en 
compte la baixa de les 
prestacions relatives al 
punt 3.3 del plec de 
prescripcions tècniques, tal 
com es detalla a la part 
expositiva de la resolució,  
per un termini d’un any, 
des del 8 de gener de 2017 
fins el 7 de gener de 2018. 
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61 Alcaldia Secretaria/O
AC 

 2/1/17 Declarar la caducitat de les 
inscripcions i aprovar la 
baixa en el Padró 
Municipal d'Habitants 
d'aquest municipi de les 
persones relacionades al 
decret en haver 
transcorregut el termini de 
dos anys sense que s'hagi 
realitzat la renovació de la 
inscripció en el Padró a la 
qual estan obligats els 
ciutadans estrangers no 
comunitaris sense 
autorització de residència 
permanent. 

62 Alcaldia Secretaria/O
AC 

 2/1/17 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. 

63 Serveis a les 
persones  

Esport Per 

delegació 

2/1/17 Autoritzar al club bàsquet 
la Garriga a organitzar la 
16ª edició del Torneig de 
Reis de bàsquet el proper 7 
de gener de 2017 al 
poliesportiu de Can 
Noguera de 8 a 15 h. 

64 Serveis a les 
persones  

Esport Per 

delegació 

2/1/17 Autoritzar al club handbol 
la Garriga a celebrar el 
Torneig de Reis de la 
Garriga el proper dissabte  
7de gener de 2017 al 
poliesportiu de Can 
Noguera de 15 a 23 h. 

65 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 3/1/17 Concedir al senyor JMPP, 
caporal de policia local  
(grup C1-16), una bestreta 
per un  import de 2.000€ 
que es reintegrarà 
mitjançant deducció de 
166,67€ en les properes 12 
mensualitats i caldrà que 
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es trobi totalment 
cancel·lada a 31/12/2017. 

66 Alcaldia Secretaria  9/1/17 Desestimar en base a totes 
les consideracions i fets 
avaluats la reclamació 
presentada pel Sr. MVM 
mitjançant el qual formula 
reclamació 
d’indemnització per 
responsabilitat patrimonial 
d’aquest Ajuntament, en 
relació amb els perjudicis 
ocasionats com a 
conseqüència dels danys 
soferts en el seu vehicle, el 
dia 30 de gener de 2015, 
en topar amb la base d’un 
fanal trencat al carrer 
Priora Xixilona, davant del 
número 17 (enfront de 
Disterri, SA) per no existir 
una relació de causalitat 
entre el funcionament dels 
serveis de la Corporació i 
l’accident, element 
necessari perquè entri en 
funcionament l’institut de 
la responsabilitat 
patrimonial de 
l’Administració. 

67 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  9/1/17 Declarar que l’edificació 
existent a la parcel·la de la 
Ctra. de Vic 4 d’aquest 
municipi es troba en 
situació de disconformitat 
amb el planejament 
aplicable, per infracció del 
següent paràmetre:  
separació a carrer, és de 
5,70 m. enlloc de 6 m, per 
la qual cosa  es troba en 
situació de volumetria 
disconforme i  li són 
d’aplicació les 
determinacions 
contingudes a l’art. 108.4 
del TRLU. Sol·licitar al 
Registrador de la Propietat 
número dos de Granollers 
la pràctica de la nota 
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marginal prevista a 
l’article 28.4 del Text 
refós de la Llei de sòl i 
rehabilitació urbana. 

68 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  9/1/17 Declarar que l’edificació 
existent a la parcel·la de la 
Ctra. de Vic 12 d’aquest 
municipi es troba en 
situació de disconformitat 
amb el planejament 
aplicable, per infracció del 
següent paràmetre:  
separació a carrer, és de 
5,70 m. enlloc de 6 m, per 
la qual cosa  es troba en 
situació de volumetria 
disconforme i  li són 
d’aplicació les 
determinacions 
contingudes a l’art. 108.4 
del TRLU. Sol·licitar al 
Registrador de la Propietat 
número dos de Granollers 
la pràctica de la nota 
marginal prevista a 
l’article 28.4 del Text 
refós de la Llei de sòl i 
rehabilitació urbana. 

69 Serveis a les 
persones  

Acció social  9/1/17 Avocar puntualment la 
competència delegada i 
aprovar la relació 
cobratòria dels mesos     
d’octubre, novembre i 
desembre de 2016 del 
Servei de Teleassistència 
domiciliària, per un import 
de 3.045,22 €. 

70 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Treball  9/1/17 Avocar puntualment 
aquesta competència i  
acceptar la subvenció de 
1.500 euros per a 
l’activitat : “Coaching, 
autoconeixement, 
motivació i recursos per 
un millor posicionament 
professional”. 

71 Alcaldia Secretaria  9/1/16 Incoar expedient 
sancionador d'infracció 
administrativa en matèria 
de infracció de 
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l’ordenança G00 de 
Policia i bon govern, dels 
quals es presumeix 
responsables, a les 
persones citades al decret 
en relació als danys 
causats a diversos 
elements de mobiliari 
urbà. 

72 Identitat Ensenyament  10/1/17 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria del mes de 
gener de 2017 de 
l’EMAD, de 232 valors i 
import 8.790,66 €; 
la relació cobratòria del 
mes de gener de 2017 de 
l’EME, de 37 valors i 
import 2.419,75 €; i la 
relació cobratòria del mes 
de gener de 2017 de 
l’Escoleta de Teatre, de 20 
valors i import 1.300,00 €; 

73 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  10/1/17 Incoar expedient de 
protecció de la legalitat 
urbanística per la 
restauració de la realitat 
física alterada i l’ordre 
jurídic vulnerat al senyor 
RWVdR, propietari de la 
finca situada al C/ Nord 4, 
3r 3a, de la Garriga, per el 
tancament amb estructura 
lleugera a la terrassa, sense 
disposar de la preceptiva 
llicència, essent 
presumptament 
legalitzables. 

74 Identitat Ensenyament  10/1/17 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria del mes de 
gener de 2017 (quota 
mensual de gener de 2017 
i menjador de desembre de 
2016) de l’Escola Bressol 
Municipal Les Caliues, de 
124 valors i d’import 
15.200,54 €. 
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75 Serveis a les 
persones  

Esports Per 

delegació 

10/1/17 Autoritzar al club 
patinatge la Garriga a 
organitzar el festival de 
patinatge artístic el 
diumenge 27 de gener de 
2017 al poliesportiu de 
Can Violí.  

76 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

11/1/17 Autoritzar al Cau La 
Garriga per instal·lar una 
parada informativa i de 
venda de pastissos 
casolans al carrer Centre, a 
l’alçada de la plaça de Can 
Dachs, el dissabte 14 de 
gener del 2017, de les 
09:45h a les 14h, per tal de 
donar-se a conèixer i 
recaptar fons per les 
activitats pròpies de 
l’entitat. 

77 Serveis a les 
persones  

Esport  11/1/17 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria corresponent al 
mes de gener de 2017 de 
l’activitat de karate, de 95 
valors i d’un import de 
2.393,15€ i  la relació 
cobratòria corresponent al 
mes de gener de 2017 de 
l’activitat de gimnàstica 
d’adults, de 17 valors i 
d’un import de 272,00€ 

78 Identitat Ensenyament  11/1/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria dels rebuts 
corresponents al mes de 
gener del curs 2016/17 de 
l’Escola Municipal de 
Música “Josep Aymerich”, 
de 356 valors, per un 
import de 19.854,00 euros. 

79 Alcaldia Secretaria  12/1/17 Admetre a tràmit la 
sol·licitud presentada per 
XDB, en representació 
pròpia, i iniciar expedient 
per determinar la 
responsabilitat o no de 
l'Ajuntament i si aquest té 
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l'obligació d'indemnitzar el 
sol·licitant com a 
conseqüència dels danys i 
perjudicis patits en la 
vestimenta i la bicicleta en 
caure a la carretera N152, 
en la corba de davant de 
Tamayo, a causa del mal 
estat de l’asfaltat 

80 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació  12/1/17 Avocar puntualment la 
competència i excloure de 
la licitació per la 
contractació de les obres 
de consolidació del talús 
del marge dret d’un tram 
del riu Congost a l’alçada 
dels Pinetons, l’oferta 
presentada pel licitador 
Natur Grup integral SL, 
per no justificar 
convenientment la seva 
temeritat, de conformitat 
amb les consideracions i 
l’informe que es descriuen 
a la part expositiva. 

81 Identitat Cultura  Per 

delegació 

13/1/17 Autoritzar la cessió de la 
Sala d’Exposicions 
Andreu Dameson des del 
dia 13 al dia 22 de gener 
de 2017 per realitzar-hi 
l’exposició “ El món del 
cavall i la pagesia” , a 
l’entitat Tres Tombs, 
d’acord amb la seva 
sol·licitud.  

82 Identitat Cultura  Per 

delegació 

13/1/17 Autoritzar la cessió de la 
Sala d’Exposicions 
Andreu Dameson des del 
dia 25 de gener al 8 de 
febrer de 2017 per fer-hi la 
venda de les joguines per 
recollir diners en Benefici 
del Cancer Infantil, a 
l’entitat Oncovallès,, 
d’acord amb la seva 
sol·licitud.  

83 Identitat Cultura  Per 

delegació 

13/1/17 Cedir l’ús de la Sala 
polivalent del Teatre el dia 
16 de gener de 2017 de les 
20.30 a les 22h  a l’entitat 
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Nats Teatre perfer un taller 
per adquirir tècnica teatral. 

84 Serveis a les 
persones  

Esport  Per 

delegació 

13/1/17 Autoritzar a l’Associació 
esportiva la mitja a 
organitzar la 31ª mitja 
marató Granollers – Les 
Franqueses – La Garriga – 
Granollers el diumenge 5 
de febrer de 2017.  
Autoritzar a l’associació a 
senyalitzar el circuit, 
marcar els punts 
quilomètrics i penjar 
pancartes senyalitzadores i 
de meta volant. 

85 Serveis a les 
persones  

Esport  Per 

delegació 

13/1/17 Autoritzar al centre 
excursionista garriguenc a 
organitzar la 46ª Travessa 
Viladrau – La Garriga el 
diumenge 12 de febrer de 
2017.  

86 Identitat Cultura   16/1/17 Avocar la competència 
delegada i autoritzar 
l’activitat consistent en un 
concert del grup “The 
Penguins: reggae perxics” 
el dia 4 de juny de 2017 a 
les  18.30h a la plaça de 
can Dachs, dins el marc 
del Festival de la Infància 
del 2017 així com a provar 
la despesa màxima de 
3.025€ IVA inclòs amb 
condicionada a l’aprovació 
definitiva del pressupost 
2017. 

 Seguretat 
Ciutadana 

Seguretat 
Ciutadana 

  Resum d’infraccions de 
trànsit del  13 de desembre 
de 2016  al 12 de gener  de 
2017.  

 
Acords Junta Govern Local 
 
J.G.L. de  19/12/16 24. Pròrroga Plans d’Ocupació 2016 

J.G.L. de 16/01/17 11. Pròrroga Plans d’Ocupació 2016 

 

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

 Ens agradaria que ens expliquessin el número 4. 

Pel que fa al 38 voldríem saber de qui és la iniciativa, a càrrec de qui va i si és a càrrec 

de l’ajuntament quin cost té. 

El número  70 per saber qui concedia la subvenció, a què anava destinada exactament i 

si és només una xerrada o es tracta d’una activitat més ampla.  

Sobre el 80, si ens poden explicar el motiu pel qual es va excloure aquesta empresa de la 

licitació . 

I el 57, 58, 59, perquè volem que se’ns expliquin aquestes pròrrogues del pressupost i 

demanar si podem tenir l’informe d’intervenció vinculat.  

 

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

Nosaltres també volem explicacions sobre el número 4, que ja ha dit la Sra. Dachs. 

Sobre el 7 tenim un dubte i és que si per filmar imatges a la Garriga s’ha d’informar 

l’ajuntament, pensem que essent un grau no caldria .  

El 13 i el 22 sobre el mateix tema, indemnitzacions per gent que cau a la via pública; 

això és com el procés es prometen coses que no arribaran mai; hi ha una reunió pendent 

amb el Sr. Secretari per tal que ens expliqui què s’ha de fer perquè algú pugui ser 

indemnitzat a la Garriga quan cau a la via pública i això no arriba. Jo li demanaria si 

avui ja podem tenir una data, perquè aquesta és una reunió que es pot fer després d’una 

Junta de Govern Local, després de qualsevol reunió que fem,  penso que en 15 minuts 

ens ho ventilem i portem gairebé tota la legislatura esperant aquesta reunió. A veure si 

d’una vegada la podem tenir!.  

El 71 per saber on es van produir aquests danys i de quin tipus van ser.  

Gràcies. 

 

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

Una de les intervencions que volia fer ja me l’ha tret el Sr. Guillén. El  temps va passant 

i ja portem dos anys de legislatura i dos anys perquè ens convoquin a una reunió. 

Entenem que ja ha arribar la gota que colma el got i volem una solució sobre això.   

Sobre el 34 i el 36 volem explicacions donat que es concedeix el tema del bar del teatre, 

el 21 de desembre es fa un decret per poder tirar endavant aquesta licitació o permís per 

poder gestionar el bar i al dia següent hi ha una persona a la que ja se li concedeix. 
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Volem saber exactament com ha anat això i si aquesta persona ha hagut de pagar una 

quota que aquí no surt reflectida.  

 

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

 Bona tarda. 

 Sobre els 67 i 68 , voldríem saber com els afecta als veïns aquest problema de límits . 

 El 80, no entenem que vol dir “ justificar convenientment la seva temeritat”. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

El número 4 és l’aprovació provisional d’un expedient de crèdits incobrables. És a dir 

des de l’OGT es comunica a l’ajuntament que hi ha un seguit de crèdits incobrables i 

per tant ens demanen poder fer el corresponent  provisionament d’aquest expedient per 

tal que quedi reflectit que aquests 117.843,89 no podran ser cobrats per l’ajuntament. Ja 

no són ni de dubtós cobrament, que és un primer estadi del deute que ciutadans o 

empreses puguin tenir amb l’ajuntament, en aquest cas  ja no és de dubtós cobrament 

sinó que directament ja és de crèdit incobrable i per tant els hem de donar de baixa de la 

nostra comptabilitat. Aquest és un exercici que s’ha de fer cada any per anar netejant, 

d’altra manera quedaria com a drets pendents de cobrament i compten com a tresoreria 

perquè és una obligació reconeguda, però com sabem que no es podran cobrar, per 

diferents motius,  i això ja és cert, s’ha de donar de baixa per tal que el romanent de 

tresoreria no sigui inflant amb crèdits que ja són incobrables.  

Sobre el número 7 dir que si, que totes les filmacions que es produeixen a la via pública, 

si és una cosa que s’han d’estar una estona o una jornada complerta, a vegades 

necessiten un tall de carrer (no sé si aquest era o no el cas), però habitualment el 

conducte normal és demanar permís a l’ajuntament i en el cas d’empreses que facin 

anuncis, a més a més fan pagaments de l’ocupació de la via pública. En aquest cas no hi 

ha cobrament per part de l’ajuntament però si hi ha un “restar assabentat” que es durà a 

terme aquesta activitat. 

El número 13 és admetre a tràmit una sol·licitud d’inici d’expedient de responsabilitat 

patrimonial. Estic d’acord amb vostès que hem de fer aquesta reunió i no passarà 

d’aquesta setmana que no tinguem data per la mateixa. Però fem o no la reunió no per 

això deixarem de tenir aquests tràmits, dia si, dia també, de ciutadans que considerin 

que han sofert un dany a la via pública i han de reclamar tenen aquest dret a reclamar-

ho. En aquest sentit no serem nosaltres en aquesta reunió els que establirem quins són 
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els condicionants que fan que un ciutadà pugui cobrar de responsabilitat patrimonial per 

part de l’ajuntament sinó que hi ha tot uns procediments legals, establerts jurídicament, 

que són els que determinen si hi ha causalitat o no per part del municipi i per tant si hem 

o no hem d’acatar aquesta responsabilitat patrimonial. Vull dir que aquesta reunió que 

farem és una reunió en la que el Sr. Secretari ens exposarà cas per cas com s’han resolt i 

quins són els motius en el cas de desestimació o en el cas d’estimació. Però els fets no 

els podem decidir nosaltres amb una reunió sinó que jurídicament i per llei estan 

establerts. En aquest cas del despatx d’ofici número 13  és un altre ciutadà que 

òbviament té dret a que se li doni aquest tràmit per estudiar si hi ha o no responsabilitat 

per part de l’ajuntament en els danys que va patir  en caure a un carrer del nostre 

municipi.  

El número 22 és una altra sol·licitud de tràmit d’un  altre ciutadà, el mateix exactament . 

Sobre el  34 i el 36  cal dir que en aquest cas es va demanar per tal que l’ajuntament 

pogués prestar el servei de bar al teatre els dies que hi havia l’actuació de Fem 

Pastorets, com es fa habitualment quan hi ha una obra de teatre. En aquests moments, 

com vostès saben no tenim el bar del teatre adjudicat, no s’ha licitat la gestió del bar del 

teatre. De fet tots els casos que hem tingut d’empreses o particulars que han decidit 

agafar la gestió del bar del teatre han dit que no els han sortit els números. Recordin que 

al principi, quan es va obrir el bar hi havia un cànon que vorejava els  mil euros al mes, 

després es va anar revisant i rebaixant perquè realment els números no sortien i tots els 

adjudicataris que han agafat la gestió d’aquest espai han acabat desistint amb deutes a 

l’ajuntament i amb problemes per fer front a les despeses que els ha ocasionat, de tal 

manera que cada vegada han desistit de seguir prestant aquest servei. En aquets moment 

ens trobem en un punt de reflexió sobre què s’ha de fer amb el bar del teatre.   

De fet ens estem plantejant si una solució seria ampliar-lo amb una cuina més 

professional per tal que aquest espai pogués oferir una mica més de producte, de servei 

o de tipus de cuina, menús, etc., que no es pot oferir en aquests moments amb la cuina 

que hi ha. Ho estem valorant, no hi ha cap decisió presa. Això ho haurem de posar a 

consideració i en podem parlar un dia perquè estem en aquest moment de reflexió, però 

en el mentrestant es necessita que el bar pugui prestar un servei es demana a un 

responsable d’un bar, un restaurador del municipi, que ens presti aquest servei de bar en 

dies i ocasions puntuals. Aquesta és la situació i es fa així. S’adjudica per un parell de 

dies i no, no paguen res perquè de fet estan fent con si diguéssim “un favor” al tenir el 

bar obert perquè el públic que assisteixi a les representacions si tenen ganes de fer un 
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cafè, de veure aigua o bé de prendre una beguda puguin fer-ho   

 

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

En aquest cas van tenir sort els que van a anar a les representacions dels dies 25 i 26 

perquè els que vam anar fora d’aquests dies el bar no estava obert. No sé a quin 

establiment li van comentar però potser hauríem de fer més veus a altres establiments 

per veure si algú es podia fer càrrec tots els dies.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Bé, ja mirarem de millorar-ho mentre no acabem de decidir el que fem.  

El número 38 és una autorització perquè es filmi un vídeo, un anunci promocional del 

parc de jocs inclusiu que hem instal· lat. De fet hi ha només dos parcs pioners a 

Catalunya en aquest sentit i se’ns va demanar que l’humorista Peyu pogués venir aquí a 

filmar un anunci per fer difusió d’aquests parcs  perquè es puguin anar estenent al 

territori. L’empresa que va dur a terme la instal· lació del parc va sol· licitar aquest 

permís per poder fer la filmació l’anunci.  

 

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

El que no entenc és perquè aquesta empresa no paga, perquè si és per fer un anunci del 

qual trauran beneficis  haurien de pagar com qualsevol altra, crec.  

 

Segueix la Sra. alcaldessa  

Al decret no ho posa però ho mirarem. 

Sobre els números 57, 58 i 59 fan referencia a les pròrrogues del pressupost. Aquest és 

un exercici normal. És a dir quan nosaltres aprovem el pressupost al mes de desembre, 

aquest pressupost no és vigent fins al cap d’un mes aproximadament, tenint en compte 

el període d’exposició pública, etc. Per tant des del 31 de desembre fins el dia que queda 

aprovat definitivament el pressupost, que ha estat el 23 de gener, necessitem fer la 

pròrroga del pressupost perquè sinó no tindríem una base pressupostària i no podríem ni 

pagar nòmines, ni executar les despeses que es fan de manera normal. És una prorroga 

transitòria mentre no està aprovat el nou pressupost.  

Els números 67  i 68. Demanaven com afectava als propietaris i cal dir que 

urbanísticament no els afecta de cap manera. És a dir es fa una declaració de que estan 

en situació de disconformitat. Ho explicarà la Sra. Marrodán. 
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Intervé la Sra. Neus Marrodán, regidora d’Urbanisme: 

Actualment qualsevol inscripció que es fa al registre per part de les propietats, qualsevol 

canvi, qualsevol  notificació de llicència que  un propietari necessiti, el registrador li 

demana que es certifiqui la vigència urbanística de la finca. En aquells casos en què hi 

ha una volumetria disconforme de l’edifici, simplement perquè el planejament ho 

preveu, s’ha de fer amb un certificat oficial i això  és el que es trasllada al registrador 

que és qui ho ha d’inscriure. No hi ha cap canvi urbanístic de les finques respecte a com 

estaven amb el planejament actual.  

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

El número 70 és acceptar una subvenció de 1.500 € per l’activitat coaching 

“Autoconeixement, motivació i recursos per un millor posicionament professional” 

demanaven qui concedia aquesta subvenció, és la Diputació de Barcelona a través del 

catàleg de serveis i està dins del “Recull d’activitats pels serveis locals d’ocupació” 

 

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

 I aquest import és íntegre per la xerrada?. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Si, si.  

El número 71 és sobre uns fets que es van produir durant la festa de la castanyada, quan 

5 joves del municipi van causar danys diversos al mobiliari urbà i aquesta és una 

infracció de l’ordenança G00 que és l’Ordenança de policia i bon govern . Es va incoar 

un expedient sancionador d’infracció administrativa on es presumeixin com a 

responsables a 3 d’aquests 5 menors (dels tres, dos són menors i un és major d’edat). 

Diu que els fets referenciats poden ser considerats, en matèria de l’ordenança, com una 

infracció tipificada com a lleu  podent-los correspondre una sanció de fins a 100€. Es va 

nomenar l’inspector de la policia com a instructor d’aquest procediment sancionador. A 

partir d’aquí, un cop finalitzada aquesta instrucció,  es veurà  quin és l’òrgan competent 

per resoldre, si ha d’anar a un altre estament o es queda en una multa. Els fets es van 

produir al carrer de la Doma i al carrer Sant Francesc. 

El darrer és el número 80, referent a la licitació de les obres per a la consolidació del 

talús del marge dret d’un tram del riu Congost, davant de l’escola Pinetons. Hi va haver 
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un licitador que no va justificar convenientment la  temeritat de la seva oferta, és a dir es 

va considerar que era una oferta temerària i no va justificar la temeritat i per aquest fet 

va queda exclòs del procediment de licitació.  

 

El Ple de l’Ajuntament resta assabentat 

 

 

3.  Aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de la Garriga i del 

personal de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació per a l’exercici 2017. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Serveis interns/RH  

 

ANTECEDENTS  

 

L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 

l’Administració Local ha introduït a la Llei de Bases de Règim Local un nou article 103.bis, que 

assenyala: 

 

“1.Las Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral del 

sector público local respetando los límites y las condiciones que se establezcan con carácter 

básico en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

 

2. La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente a la propia 

Entidad Local, organismos, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y 

sociedades mercantiles locales de ella dependientes, así como las de los consorcios adscritos a 

la misma en virtud de lo previsto en la legislación básica de régimen jurídico de las 

Administraciones Públicas y de las fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de las entidades 

citadas en este apartado. 

b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 

50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 

 

3. La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de la Corporación y en el 
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Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial en el 

plazo de 20 días”. 

 

Vist l’informe de la tècnica de Recursos Humans de data 13/01/2017. 

 

Vista la fiscalització prèvia de la Intervenció. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

Article 103 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local introduït 

per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 

Local. 

Atès el que disposa l’article 19. Quatre de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos 

Generals de l’Estat per l’any 2016, atès que encara no hi ha llei de pressupostos per aquest 

exercici, estableix que la massa salarial del personal laboral, que no es podrà incrementar per 

l’any 2016 està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses 

d’acció social meritades per l’esmentat personal el 2015, (s’entén en aquest cas de l’any 2016) 

en termes d’homogeneïtat pels dos període objecte de comparació, tenint en compte allò que 

disposa l’apartat Dos d’aquest article. 

 

S’exceptuen en tot cas:  

  

a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social. 

b) Las cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l’ empresa. 

c) Las indemnitzacions corresponents  a trasllats, suspensions o acomiadaments 

d) Las indemnitzacions per despeses que hagin realitzat el treballador.   

 

Per tal de complir amb aquesta nova obligació, i d’acord amb els pressupostos vigents per a 

l’exercici 2015, de les entitats, Ajuntament de la Garriga i Organisme Autònom de Mitjans de 

Comunicació de la Garriga, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de la Garriga per a 
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l’exercici 2017 en els següents termes: 

 

Massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de la Garriga: 2.636.943,65€, que està 

conformada per les retribucions bàsiques, complementàries i extraordinàries, formació i acció 

social (exercici 2016) del personal laboral de l’Ajuntament i el contractat en el marc dels Plans 

d’Ocupació Municipal. 

 

Massa salarial de l’entitat Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de la Garriga: 

90.465,85€, que està conformada per les retribucions bàsiques i complementàries, formació i 

acció social (exercici 2016) del personal laboral de l’OAMC. 

 

Total massa salarial personal laboral exercici 2017: 2.727.409,50€. 

 

Segon.- Publicar aquest acord a la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona. 

 

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

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. Montserrat Llobet, regidora de Serveis Interns: 

Bona nit. En aquest punt de l’ordre del dia i seguint la normativa vigent, s’aprova la 

massa salarial del personal laboral de l’ajuntament de la Garriga per un import de 

2.636.943,65€ i la massa salarial de l’OAMC de la Garriga per un import de 

90.465,85€. Aquestes quantitats ja van ser aprovades al pressupost que van aprovar el 

passat més de desembre dins el capítol I. 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 a favor.  

 

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

 Votarem a favor. 

 

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

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

 Votarem a favor.  

 

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

 Nosaltres ens abstindrem amb coherència amb el nostre vot.  

 

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

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

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

 

 

4. Aprovació conveni de coordinació intermunicipal entre diferents ajuntaments de les 

comarques del  Vallès Oriental i el Vallès Occidental , per a la prestació conjunta del 

servei de taxi en l'àmbit territorial d'aquests municipis. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Alcaldia / secretaria 

 

ANTECEDENTS 

L’article 23 de la llei 19/2003, del taxi, preveu la coordinació intermunicipal en les zones on hi 

ha interacció o influència recíproca entre serveis de transports de diferents municipis, de manera 

que l’ordenació adequada dels serveis transcendeixi els interessos de cada un dels municipis de 

la zona. 

 

De conformitat amb l’exposat anteriorment els ajuntaments de l’Ametlla del Vallès, la Llagosta, 

Lliçà de Vall, Martorelles, Mollet del Vallès, Palau Solità i Plegamans, Parets del Vallès, 

Polinyà, Sant Fost de Campcentelles, Santa Maria de Martorelles, Santa Perpetua de la Mogoda, 

Sentmenat i la Garriga consideren necessària la prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit 

dels seus termes municipals, de tal manera que els taxis de tots aquests municipis puguin actuar 

conjuntament en qualsevol dels seus termes municipals. 

 

A tal efectes en data 13 de desembre de 2016, alguns d’aquest municipis ja van signar el 

conveni pel qual s’estableix un marc de col3lqboració en el qual es concreten les actuacions a 

desenvolupar per a la prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial dels municipis 
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esmentats. 

 

Aquest conveni ja ha estat autoritzat per la Direcció General de transports i mobilitat  del 

Departament de Territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en data 5 d’octubre de 

2016. 

 

Atès que l’ajuntament de la Garriga no va voler signar el conveni fins que no hi hagués 

l’aprovació del gremi de taxistes de la Garriga i que aquest primerament fos aprovat pel ple de 

la corporació. 

 

Vist que per part del gremi de taxistes de la Garriga ja es va presentar formalment la seva 

conformitat amb la signatura del conveni esmentat. 

 

Vistos els informes emesos al respecte sobre la idoneïtat i legalitat del conveni i del 

procediment a seguir. 

 

FONAMENTS DE DRET: 

 

• Arts. 25.2 apartat G de la Llei 7/1985 de la llei 7/85, Reguladora de les bases de règim 

local. 

• Article 66 apartat m del decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la 

llei municipal i de règim local de Catalunya. 

• Article 191 del Reglaments d’Obres, Activitats i serveis  

• Article 143 i següents de la Llei 40/2015 de 1 d’octubre de règim jurídic del sector 

públic. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Aprovar el contingut de la minuta i l’adhesió al Conveni de Coordinació intermunicipal 

entre els ajuntaments de l’Ametlla del Vallès, la Llagosta, Lliçà de Vall, Martorelles, Mollet del 

Vallès, Palau Solità i Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà, Sant Fost de Campcentelles, Santa 
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Maria de Martorelles, Santa Perpetua de la Mogoda, Sentmenat i la Garriga per a la prestació 

conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial d’aquests municipis. 

 

Segon. Notificar el contingut del present acord als ajuntaments signant del conveni de referència 

així com al gremi de taxistes de la Garriga. 

 

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

per a la constància i efectivitat del present acord mitjançant la signatura del conveni esmentat. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Aquest punt de l’ordre del dia que avui portem a plenari és a petició i consensuat entre 

els diferents ajuntaments i també entre els   serveis de taxi dels diferents municipis que 

formarem part d’aquest conveni intermunicipal.  

El que demanen els col·lectius del taxi i alhora el que demana el servei és poder 

normalitzar certes situacions que ara no són normals, com ara poder traslladar veïns dels 

nostres municipis, o clients de les nostres empreses a aquests municipis veïns. En 

aquests moments només es pot prestar el servei de forma unidireccional d’anada  des de 

la Garriga, però la tornada s’ha de fer per part d’un taxi de l’altra municipi. En aquest 

sentit els taxistes entenent que hi ha empreses que els tenen a ells per prestar el servei, 

que ja facturen i per comoditat van demanar fer aquest conveni per poder prestar el 

servei entre els diferents municipis i fer-ho de manera conjunta. Coordinar aquest servei 

de taxi. 

Ens hagués agradat que més municipis estiguessin adherits a aquest conveni, de fet ens 

agradaria i sobretot al col· lectiu del taxi que la secció que voreja més Granollers, com és 

Granollers, les Franqueses i la Roca, també es sumessin a aquest conveni per tal que 

poguéssim uniformitzar aquest servei  a tots els municipis de la nostra comarca però de 

moment som l’Ametlla, la Llagosta, Lliçà de Vall, Martorelles, Mollet del Vallès, Palau 

Solità i Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà, Sant Fost de Campcentelles, Santa Maria 

de Martorelles, Santa Perpetua de la Mogoda, Sentmenat i la Garriga.  

És un primer pas el que fem i alhora des del col·lectiu del taxi es demana fer una crida 

per tal que això es vagi ampliant fins a una total normalitat.  

Repeteixo que ha estat a petició del col·lectiu de taxis i està del tot consensuat amb ells 

l’acord marc del conveni regulador d’aquesta nova manera de prestar el servei. 
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Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 

Vistes les explicacions no tenim res a dir. Votarem  a favor.  

 

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

Votarem a favor.  

 

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

Votarem a favor. 

 

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

 Res a dir. Votarem a favor.  

 

Intervé la Sra. Carme P. Farrerons, 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. 

 

 

5. Adhesió institucional al manifest “Casa Nostra Casa Vostra”. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria 

 

ANTECEDENTS 

 

Vist que  Casa nostra, casa vostra és una campanya que neix d’un gran grup de persones 

independents que treballen en el món de la comunicació i que, el passat 9 de maig, vam 

coincidir als camps de refugiats de la frontera de Grècia amb Macedònia fent-hi projectes 

professionals o de voluntariat. 

 

Vist que actualment  són un grup de persones independents i un conjunt d’entitats del país que 

tenen com objectiu compartir  una profunda preocupació per la situació que viuen milers 

de persones migrants i desplaçades per força, dins i fora de la Unió Europea. 
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Vist que el projecte vol acollir persones que fugen de les guerres, de la fam, de la persecució 

política, per motius d’orientació sexual o per les seves creences. Però també vol  acollir 

aquelles persones que ja són aquí i segueixen tenint dificultats per desenvolupar una vida 

digna.  

 

Vist el manifest que tot seguit es transcriu,  

 

«Manifest de Casa Nostra Casa Vostra 

 

Catalunya ha estat sempre terra d’inclusió, però no podem oblidar que en molts moments 

també  hem estat rebuts en altres terres. A Catalunya convivim amb persones de la resta de 

l’Estat, persones de totes les cultures, de tots els països i de totes les creences. 

 

Més de 290 milions de persones han hagut de desplaçar-se forçosament de casa seva per 

conflictes armats, vulneracions dels drets humans, canvi climàtic i pobresa. Des de l’any 2000, 

i per culpa de les polítiques europees de blindatge de les seves fronteres, més de 32.000 

persones han perdut la vida intentant creuar el Mar Mediterrani, que s’ha convertit en un 

immens cementiri. L’any 2016 ha estat un dels més mortífers. 

 

Els estats membres de la Unió Europea, lluny d’oferir una solució a la situació, han restringit 

encara més el pas de les persones fins a tancar les fronteres i Europa s'ha consolidat com una 

gran fortalesa. N’entren amb comptagotes i qui ho aconsegueix ho fa jugant-s’hi la vida i 

buidant-se les butxaques en favor de les xarxes de tràfic de persones. Un cop arriben als 

nostres pobles i ciutats, corren el perill dels CIE l’exclusió i el racisme. Aquestes polítiques de 

la UE incentiven la mortalitat i esborren del mapa les vies segures i legals. Per molt que 

s’apliquin mesures per frenar la immigració, les persones continuaran intentant arribar perquè 

els motius que les empenyen a fugir són molt més forts que els murs que es puguin trobar pel 

camí. 

 

El 2015, l’Estat espanyol es va comprometre a rebre 10.772 persones refugiades en un termini 

de dos anys. Malgrat les pèssimes condicions en què es troben aquestes persones, aquest 

compromís s’està incomplint a hores d’ara. D’aquesta manera, el govern espanyol, 

conjuntament amb altres estats europeus, vulneren sistemàticament el Dret internacional així 
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com els compromisos adquirits amb la signatura de la Declaració Universal dels Drets Humans 

o la carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea (UE), entre d’altres.  n’és un exemple 

flagrant. 

Les competències en polítiques d’asil són estatals, però creiem que Catalunya i les seves 

institucions han de donar una resposta més clara i contundent davant el desplaçament forçat de 

persones més gran des de la II Guerra Mundial. Catalunya té competències en polítiques 

d’acollida i podria aplicar mesures per millorar-les i enfortir-les des d’ara mateix. 

 

Per tot això, davant la inacció de l’Estat espanyol, fem una CRIDA A LES INSTITUCIONS 

CATALANES A: 

 

1. Actuar definitivament davant d’aquesta situació tal com reclama la ciutadania perquè 

Catalunya sigui terra d’acollida. 

 

2. Garantir la inclusió i el desenvolupament social digne de les persones migrades a 

Catalunya i comprometre’s a aplicar mesures contra el racisme, la xenofòbia, la 

LGTBIfòbia i la violència masclista. 

 

3. Defensar el dret a la lliure circulació de les persones, tal com queda recollit a l’article 

13 de la Declaració Universal dels Drets Humans. 

 

4. Treballar per eradicar les causes d'injustícia, violència estructural, guerra i vulneració 

dels drets humans en origen que són l’arrel dels moviments forçats o no desitjats de 

població. I en aquest sentit, fomentar la cultura de pau. Demanem que s’assumeixin 

compromisos immediats. 

 

I ANIMEM LA CIUTADANIA a organitzar-se, mobilitzar-se i fer sentir la seva veu per tal 

d’aconseguir una conscienciació col·lectiva que afavoreixi el canvi d’actitud de les institucions 

en relació amb l’anomenada “crisi migratòria” que actualment viu la Mediterrània.» 

 

Es proposa al Ple els següents 

 

ACORDS: 
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Primer. Adhesió al manifest “Casa Nostra, Casa Vostra”. 

 

Segon.  Fer arribar la nostra adhesió a la campanya “Casa Nostra, Casa Vostra” amb la 

signatura del manifest a través de la pàgina web  www.casanostracasavostra.cat/signaelmanifest. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. alcaldessa:  

Des de l‘ajuntament de la Garriga ens hem de felicitar perquè totes les formacions 

polítiques i de manera consensuada varen acceptar i decidir que aquesta adhesió a la 

campanya “Volem acollir” fos a través d’un manifest institucional i no a través d’una 

moció a la que ens poguéssim adherir. D’aquesta manera es visualitzaria més el 

compromís del nostre ajuntament envers els refugiats, envers totes aquestes persones 

que estan patint i que com tots sabem es troben en una situació en què no acaben 

d’arribar a casa nostra, que també és casa d’ells i per tant, en aquest sentit volem tornar 

a posar de manifest que el municipi de la Garriga és un municipi solidari, és un 

municipi acollidor i volem cridar ben alt i ben clar que volem acollir i ens adherim al 

100% a la campanya “Casa Nostra, Casa Vostre”.  

Per fer la lectura del manifest li passaré la paraula a la Sra. Grau, regidora de 

cooperació. 

 

Intervé la Sra. Juliet  Grau, regidora de Cooperació: 

Bona nit, també m’agradaria remarcar que un cop més a part dels ens polítics, aquesta 

acció ve de l’àmbit particular . Són un grup de persones que van estar al camps de 

refugiats i  son els qui han iniciat aquesta acció.  

Dins de les accions que hi ha en aquesta campanya hi ha la possibilitat de col·laborar 

econòmicament amb la compra d’unes banderoles. Volíem proposar a tots els regidors 

d’aquest ajuntament que cadascú fes una aportació de 5 euros per tal de comprar una 

banderola i poder-la penjar a totes les escoles i a tots els edificis municipals perquè 

encara es faci més evident la intenció d’aquest ajuntament amb la solidaritat.  

 

La Sra. Grau llegeix el manifest. 

 

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

Bona tarda a tothom. Per descomptat nosaltres ens mostrem favorables a l’adhesió, com 
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no pot ser d’una altra manera, només unes consideracions molt breus. En primer lloc 

constatar algunes de les coses que es diuen al manifest: Que hem perdut el compte de 

les persones que han mort en l’intent d’arribar a Europa, de les que sobreviuen de forma 

indigna als camps, de les que cauen a les xarxes de les màfies que operen en tots aquests 

trajectes i processos . Hem perdut el compte dels gestos cínics de la Unió Europea de la 

criminal deixadesa i hipocresia dels Estats que la conformen, entre els quals hi ha 

l’Estat espanyol.  

També hem perdut el compte dels manifestos, de les declaracions d’indignació, de 

predisposició, de bona voluntat, mentre la situació no només no ha millorat sinó que ha 

passat per episodis denigrants com l’acord de la Unió Europea amb Turquia o les 

recents morts per hipotèrmia, que s’han produït les darreres setmanes, de persones, que 

com deien, malviuen als caps de refugiats europeus. 

També indicarem que ens agrada especialment aquest punt en què es fa èmfasis de la 

necessitat que siguin les institucions catalanes les que moguin fitxa davant la penosa 

inacció de l’Estat espanyol, que no hi hagi més excuses, que no sempre sigui culpa dels 

altres i que, com ja vàrem dir en una altra de les adhesions a un dels altres manifestos 

que vam fer, creiem que no hi ha un imperatiu ètic i humanitària més  elevat que aquest 

per exercir la desobediència si és el cas. 

Finalment també m’agradaria introduir una petita falca, dins el marc de la campanya hi 

ha una manifestació convocada el 18 de febrer a Barcelona i aprofito per convidar a 

tothom que hi pugui anar. I també al concert que és el dia 11. Hi ha una agenda 

apretada a favor d’això. Gràcies. 

 

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

Nosaltres considerem que aquest manifest i si més no la seva redacció és francament 

millorable, perquè es comencen a barrejar coses i de moment jo perdo el fil del que 

realment es vol tractar i el que realment vol tractar és el tema dels refugiats com bé s’ha 

dit. 

No comparteixo aquest llenguatge de sempre però ja tan nostrat aquí a Catalunya 

d’anomenar Espanya l’Estat espanyol, per mi és una manera de voler ficar una falca. 

No comparteixo la idea de què tots els països de la Unió Europea han estat insolidaris 

perquè no és veritat , hi ha casos en què no han estat com el nostre i  segurament al 

nostre el que li passar és que tenim un govern del PP que va a pas de tortuga  i jo fins i 

tot diria que les tortugues van més ràpid que el propi Partit Popular en aquest tema i 
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segurament si el Govern espanyol hagués actuat com hauria d’haver actuat aquest 

manifest aquí no faria falta. 

Dit això, en el punt u estem d’acord. Creiem que no solament s’ha d’actuar a Catalunya, 

crec que és una cosa més gran, hem parlar de la Unió Europea i jo parlaria de qualsevol 

comunitat autònoma d’Espanya o municipis de la resta d’Espanya que s’han mostrat 

solidaris en aquest tema i que van de la mà del que estem proposant avui aquí. 

Discrepem en el punt tres perquè no és realment cert el que diu. El que diu aquell article 

és que una persona pot circular lliurement  dins del seu Estat i sortir-ne d’ell i tornar a 

entrar  sempre que no estigui impedit judicialment i no obstant això aquest article no 

inclou ni empara  el dret de qualsevol persona a entrar lliurement en un país que no 

sigui el seu. Perquè la circulació d’una persona per un país que no és el seu, sigui per 

fixar la residència o no, ve marcat pel dret al seu últim bolcat  invocat pels Estats a 

rebutjar la radicació d’un estranger que està reconegut a l’article 79 de la convecció 

internacional de la protecció dels drets de tots els treballadors migratoris i els seus 

familiars per les Nacions Unides l’any 1990 . Aquell article 79 diu que res del que 

disposa la present convenció afectarà el dret de cada Estat per establir criteris que 

regeixin l’admissió dels treballadors migratoris i dels seus familiars. Aquí crec  que  

s’està interpretant com un món que malauradament seria utòpic, un món sense fronteres 

en què tothom ens puguem moure lliurement. Però això no s’ha donat en tota la història 

de la humanitat i sona molt bonic, però hem de ser realistes , això no es dona, ni crec 

que es donarà, ni crec que cap de nosaltres ho pugui veure.  

Hem rumiat molt si havíem d’abstenir-nos o votar a favor d’aquesta moció vist el 

redactat i vist tot, però creiem que sura per sobre de tot el tema de la solidaritat amb els 

refugiats. Dit això votarem a favor, però hem cregut convenient fer aquestes petites 

matisacions. Gràcies.  

 

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

Nosaltres ens adherirem, per suposat. Volíem també ficar la falca, que deia el company 

Sr. Prims, creiem que des de les xarxes socials de l’ajuntament i des de la web de 

l’ajuntament també s’ha d’animar a fer aquesta falca que dèiem ara. Sobretot amb el 

tema de la web, ja que ens hem adherit al manifests hauríem de publicitar   tant  les 

activitats del dia 11 com les del dia 18 . Estaria molt bé. 

També em fa certa il· lusió que avui aprovem aquesta moció, bàsicament perquè avui tot 

just el Sr. Trump signava un primer decret en què tirava endavant amb la construcció 
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del mur que separarà Estats Units amb Mèxic i nosaltres, que no som Trump, 

naturalment, volem acollir a persones mentre que altres treballen per fer-les fora. Em 

sento molt més còmode en aquest sentit que no amb els Estats Units.  

 

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

Nosaltres ens adherim, com no podria ser d’una altra manera. Ens fa molta vergonya tot 

això. Ens fa vergonya anar-nos-en adherint a tants manifestos, ens fa molta vergonya 

també buscar de qui és la culpa, si del PP, si de Trump o de qui sigui... La qüestió és 

que si volem que vingui l’únic que hem de fer és deixar-los que vinguin i fer-ho ja, 

perquè són coses que a vegades no es poden ni entendre.  

 

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

Nosaltres, per suposat, ens adherim també.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Agraeixo les paraules de tots els grups. Òbviament que tot redactat és millorable, però 

val a dir que a vegades trobar el consens no és fàcil , aquest redactat respecta gairebé al 

100% l’original dels promotors de la campanya “Volem acollir”, de la campanya “Casa 

Nostra Casa Vostra”, ha rebut el suport de les tres entitats municipalistes com són 

ACM, FMC i Fons Català de Cooperació, el seu vistiplau i repeteixo Sr. Guillem, 

podem compartir que el redactat és millorable i que potser més que parlar del dret de 

circulació podrien parlar del dret d’asil . Certament és millorable però jo crec que ens 

hem de quedar amb l’esperit i en aquest sentit hem d’agrair a tots els grups polítics del 

nostre consistori el suport incondicional en aquesta i en anteriors mocions que hem 

presentat al voltant d’aquest tema. 

Més que com a tortugues, Sr. Guillén, jo diria que el govern del Sr. Rajoy va com els 

crancs, enrere. És a dir ja no és que vagi lent, sinó que va enrere. 

També vull compartir que les ciutats i els pobles hem de seguir pressionant, ens hem de 

seguir posicionant en aquest sentit perquè certament som els que hem fet el treball, hem 

estudiat quins recursos podíem posar a disposició, els tenim comptabilitzats, els hem 

posat a disposició del govern de la Generalitat, cada municipi segons les seves 

capacitats d’acollida i en aquest sentit podríem dir que estem preparats. Estem preparats 

per quan els Estats facin l’aixecament del veto i aquestes persones puguin entrar al 

nostre país. 
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Certament, Sr. Valiente, avui el president Trump ha signat aquest decret vergonyant, 

però recordem que no gaire lluny de casa nostra, també a Europa, s’han aixecat murs 

per tal que aquestes persones tampoc puguin arribar , vull dir que els murs no estan 

només als Estats Units sinó que els tenim a prop de casa i també els hem de combatre. 

Els murs que des d’Europa s’han construït i es segueixen construint, de vegades no són 

només físics, també  són legals i a  vegades aquests són els més difícils de travessar.   

Reitero l’agraïment a totes les formacions polítiques.  

 

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

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

la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

6. Donar compte de les notes de reparament corresponents a l’exercici 2016 

 

L’Alcaldessa-Presidenta dona compte de les notes de reparament de la Intervenció 

corresponents a l’exercici 2016, segons el següent resum: 

 

Identificació  Data 

Informe 

Identificació expedient 

administratiu 

Motiu 

2016.01   20.01.2016 Conveni col·laboració 

Fundació Pau Casals 

L’expedient no ha estat lliurat a 

la Intervenció amb la suficient 

antelació per la preceptiva 

fiscalització. 

2016.02 09.02.2016 Aprovació projecte 

repartiment kits de suport 

social (Creu Roja) 

Omissió de fiscalització prèvia 

2016.03 21.09.2016 Contracte menor mixt 

d’obra i subministrament 

per la construcció d’un 

parc infantil adaptat al 

parc de la Sínia 

No s’han seguit els tràmits 

oportuns en l’adjudicació del 

contracte, suposant l’omissió de 

tràmits essencials en el 

procediment contractual 

2016.04 28.09.2016 Antiguitat reconeguda en Omissió en l’expedient de 
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altres administracions 

públiques als efectes 

administratius de caràcter 

econòmic així com els 

meritats amb les quanties 

establertes en la normativa 

estatal per al subgrup C1 

de la Policia Local 

requisits o tràmits essencials 

2016.05 

2016.08 

2016.10 

19.10.2016 

29.11.2016 

30.12.2016 

Relació d’obligacions 

reconegudes aprovada per 

la Junta de Govern Local 

de data 24 d’octubre de 

2016, 5 de desembre de 

2016 i 30 de desembre de 

2016 

Les factures no es troben 

incloses en cap contracte vigent 

de subministrament de vestuari 

 

Posteriorment s’ha emès 

informe per l’àrea responsable 

motivant la necessitat 

inajornable de compra de 

vestuari (s’inclou dit informe a 

l’expedient) 

2016.06 28.10.2016 Aprovació convocatòria 

del procediment selectiu 

per a la provisió d’una 

plaça tècnic/a mitjà/na de 

contractació 

Procediment d’omissió de 

fiscalització prèvia d’aquest 

expedient 

2016.07 02.11.2016 Aprovació convocatòria 

del procediment selectiu 

per a la provisió d’una 

plaça de tècnic/a mitjà/na 

de joventut 

Procediment d’omissió de 

fiscalització prèvia d’aquest 

expedient 

2016.09 

2016.05 

19.12.2016 

19.10.2016 

Relació d’obligacions 

reconegudes aprovada per 

la Junta de Govern Local 

de data 19 de desembre de 

2016 i 24 d’octubre de 

Factura que incompleix l’article 

60 apartat f) del TRLCSP on e 

preceptua que els ens locals no 

poden contractar amb les 

empreses dels membres electes 
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2016 o personal al servei de la pròpia 

corporació local. 

 

INTERVENCIONS  

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

Donem compte dels informes de reparament der l’exercici 2016 que s’han emès des de 

la intervenció de l’ajuntament i que s’han enviat a la Sindicatura i al Tribunal de 

comptes. 

En total, com poden veure al dictamen son 8 expedients. S’han fet aquests informes per 

diferents motius, per omissió de la fiscalització prèvia, per aspectes relacionats amb el 

lliurament de l’expedient a Intervenció no amb suficient antelació, per incompatibilitat o 

per diferents errors de procediment o bé perquè no compleixen els requisits.   

 

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat 

 

 

7. Informes de l’alcaldia  

 

No hi ha assumptes per informar al ple. 

 

 

8.  Mocions  

 

Moció que presenta el grup municipal de la CUP, amb l’adhesió del grup municipal de SI-

Solidaritat, en suport a la campanya «Bombes d’impunitat»  

 

MANIFEST BOMBES D’IMPUNITAT 

 

El restabliment de la veritat és una condició ineludible en la lluita contra totes les formes de 

domini i opressió. 

 

40 anys de dictadura i 30 d’amnèsia induïda han intentat esborrar la memòria de tot un poble, 

de tota una generació. Esborrar la memòria d’un procés de canvi social esclafat per un cop 

d’estat militar, amb el suport decisiu de les potències nazi-feixistes. 
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En violació del dret internacional i del dret de guerra el bàndol agressor va cometre nombrosos 

crims. Entre d’altres, l’Aviazione Legionaria i la Legió Condor, amb més d’un miler d’avions, 

van realitzar de manera sistemàtica els primers bombardejos de saturació dirigits explícitament 

a assassinar i terroritzar la població civil (Guernica, Màlaga, Barcelona, València, Baix 

Aragó). 

 

A Catalunya només l’aviació nazi-feixista va causar 5000 morts en els 181 pobles i centres 

urbans atacats, amb milers d’edificis derruïts i danys ingents a les infraestructures civils. 

 

Des de llavors i fins avui ni la República Italiana, ni Alemanya, successors dels estats 

agressors, ni l’estat espanyol, successor del règim instaurat pels colpistes de Franco, no han 

assumit la seva obligació de rescabalament simbòlic i material pel dolor i el terror escampats 

per les seves tropes. 

 

Ans al contrari la impunitat de què han gaudit els partidaris del franquisme dins de les 

fronteres espanyoles s’ha estès amb el pas del temps als països perdedors de la II Guerra 

Mundial, obligats a compensar tots els països víctimes del seu bel·licisme, però no als pobles 

d’aquest estat. 

 

Davant la passivitat i el capteniment poruc de les institucions catalanes, i la complicitat 

continuista de les espanyoles, ha de ser la societat, la mateixa que va patir els horrors dels 

bombardeigs, dels assassinats en massa i de dècades de repressió, la que exigeixi reparació 

pels crims comesos entre 1936 i 1939 per les tropes enviades per Mussolini i Hitler al costat 

dels sublevats franquistes. 

 

Per aquestes raons: 

 

En aplicació dels principis de Reconeixement, Reparació i Garantia de No Repetició EXIGIM 

que els estats Alemany i Italià 

 

1- Admetin la seva responsabilitat institucional per la intervenció de les seves tropes en la 

guerra espanyola. 

 



 

47 
p.o. 25/01/2017 

2- Acceptin rescabalar simbòlicament i materialment les poblacions agredides. 

 

3- Sotmetin les seves polítiques de defensa i comercials a l’esmentada garantia de no repetició. 

 

Adrecem la mateixa exigència a les institucions de l’estat espanyol, continuadores del règim 

colpista del general Franco 

 

La campanya “Bombes d’impunitat” pretén intervenir l’actual escenari de qüestionament de la 

transició espanyola focalitzant l’atenció sobre el tema del deute de guerra per diverses raons: 

 

- En primer lloc, per superar una anomalia històrica: després de la segona guerra mundial les 

potències agressores nazi i feixista van haver de reconèixer l’existència d’un deute a totes les 

nacions víctimes de la seva política colonial i imperialista. L’única excepció van ser els pobles 

que habitaven la República espanyola, atacada per militars insurrectes amb el decisiu suport 

de l’Alemanya hitleriana i la Itàlia de Mussolini. 

 

- Restablir la veritat històrica rebutjant la narració interessada de la guerra civil com un 

enfrontament ideològic entre germans o com un trist període de lluita entre bàndols que ja està 

superat i que cal tancar amb mesures i gestos simbòlics. 

 

- Recuperar el fil de valors i ideals llibertaris i progressistes que ens permeten analitzar a la 

llum del passat les causes de les injustícies presents entre les quals, en el nostre país, destaca la 

pervivència i continuïtat d’estructures econòmiques, institucionals i ideològiques directament 

emanades del règim franquista. 

 

- Connectar directament lluites i reivindicacions actuals amb les propostes i conquestes de les 

classes treballadores als anys 30, entre d’altres les resistències al feixisme i a la repressió del 

sistema. 

 

Per tot això, el Grup Municipal CUP i Si-Solidaritat de la Garriga, en nom de la campanya 

«Bombes d’impunitat» proposa l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER: Adherir-nos al manifest «Bombes d’impunitat» i donar suport a les entitats que el 

subscriuen també en el moment de la seva presentació als consolats d’Alemanya i Itàlia a 
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Barcelona i a les quatre seus del govern civil en territori català. 

 

SEGON: Formular, en col·laboració amb les associacions populars del territori, demandes 

concretes de rescabalament (a tall d’exemple: reconstrucció d’escoles, hospitals o altres 

infraestructures civils destruïdes per les tropes agressores durant la guerra o restitució de 

propietats confiscades o iniciatives solidàries amb pobles en guerra coma compensació pels 

danys morals i humans...) 

 

TERCER: Activar els propis serveis jurídics per estudiar possibles demandes per la via civil o 

contenciosa administrativa. 

 

INTERVENCIONS  

 

El Sr. Roger Prims llegeix el manifest “Bombes d’impunitat”  

 

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

Faltaria un quart acord  que seria, si s’aprovés la moció, comunicar als impulsors de la 

campanya que s’ha aprovat la moció. 

Res  més, em sembla que la moció és prou clara . En principi nosaltres partim d’un punt 

com és que no entenem la justícia sense reparació. És un dels eixos que hem promogut 

des de la nostra visió de la memòria històrica. Creiem que és interessant des del punt de 

vista simbòlic, però no només això sinó  perquè va una mica més enllà i com a població 

afectada pels bombardejos de la guerra civil, (aviat justament commemorarem de nou 

l’aniversari), trobàvem oportú i pertinent sumar-nos a aquesta campanya que sorgeix de 

la societat civil amb sensibilitat al restabliment de la justícia i la veritat històrica . Ho 

deixem a la seva consideració. 

 

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

En nom del nostre grup en primer lloc dir-los que votarem favorablement aquesta 

moció. Hem fet una mica de recerca sobre aquest tema, de fet desconeixíem el manifest 

i per tant ens hem volgut informar i estudiar què anàvem a fer aquí al Ple. A dia d’avui 

no hem vist cap ajuntament adherit a la campanya. Si entren a la web veuran que no hi 

ha cap ajuntament adherit, no obstant no ens fa por ser els primers a fer-ho. Per tant 

endavant, votarem favorablement .  
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És sabut el compromís d’aquest ajuntament per la recuperació de la memòria històrica i 

per la conscienciació i el treball per a fer visibles aquells testimoniatges que el 

franquisme i la transició varen silenciar. Per què no només ho va fer el franquisme, sinó 

que també ho va fer la transició, de preservar i mantenir aquell silenci que va començar 

després de la finalització de la guerra civil.  

En aquest sentit recordar diferents actuacions que s’han fet des del consistori de la 

Garriga i des d’aquest propi govern així com governs anteriors. S’ha treballat en 

diferents àmbits la recuperació de la memòria històrica: la museïtzació del refugi, del 

camp d’aviació. S’ha treballat per posar a disposició de la població la possibilitat de fer 

analítiques per tal de dipositar les mostres d’ADN al Banc d’ADN perquè el dia que 

s’obrin les foses comunes es tingui material genètic per tal de poder identificar-ne les 

restes que s’hi  puguin trobar.  

S’han treballat documentals diversos que visualitzaven aquesta sensibilitat i aquest 

compromís del nostre consistori . Sense anar més lluny la setmana passada a la 

presentació del curtmetratge “On pares Josefina?” es feia referència també a fets que es 

produïren durant la guerra civil, sobre com desapareixien persones i mai més varen ser 

trobades. 

Com ara bé comentava el Sr. Prims aquest diumenge commemorarem l’aniversari del 

bombardeig al nostre municipi. Crec que tenint en compte quina és la sensibilitat 

d’aquest consistori i quin ha estat la trajectòria als darrers anys en relació a aquest 

compromís, no ens fa por ser el primer ajuntament que s’hi adhereix a aquesta 

campanya . Votaren favorablement.  

 

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

Nosaltres també ens adherim a aquesta campanya. Certament la gestió de la memòria 

històrica a vegades és complexa, és dificultosa i en aquest país encara més perquè les 

visions sovint no són prou coincidents. Crec que en aquest plenari ja vàrem comentar 

l’anècdota famosa i ja antològica d’aquella escultura de Franco davant del Born. No 

sabíem si havia d’estar dins o si havia d’estar fora, en fi... el símptoma d’aquesta 

complexitat en la gestió de la memòria col·lectiva, que en diem memòria història, és 

bastant palmari . 

El que proposa aquesta moció ho subscrivim, és un pas més, certament, com deia el 

regidor Sr. Prims, però que està en la línia de treballs i de polítiques en curs  prou 

interessants. Certament s’esmentava la referència al banc d’ADN  del qual aquest 
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ajuntament se’n sent partícip i sobretot còmplice. El govern del país ha engegat aquest 

pla  de foses, que és una tasca que arriba, probablement, tard  però que és necessària i 

que òbviament també està en la línia de tots els actes que als darrers anys aquest 

ajuntament ha anat programant per commemorar el bombardeig de la Garriga. Un dels 

primers actes era aquest passi del  migmetratge que vàrem poder veure l’altre dia i 

aquest diumenge hi ha, entre d’altres activitats, l’acte institucional davant del refugi 

antiaeri a la una  del migdia. Aprofitem per convidar-los.  

Per totes aquestes raons i més encara, si això representa que el nostre ajuntament sigui 

el primer que s’hi adhereix en aquest manifest, hi donem ple suport. Gràcies. 

 

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

Llegint el títol d’aquesta moció esperava trobar-me una altra cosa que 

desafortunadament no m’he trobat. En aquesta moció parlen de coses que no puc 

compartir en absolut, parlen de 30 anys d’amnèsia induïda i a mi em fa pena. I em fa 

una pena doble. Pena primer perquè parlen dels 40 anys de major progrés i de major 

llibertat que hi ha hagut a la història d’Espanya ( això ja ho he dit varies vegades i quan 

parlo de  la història d’Espanya també incloc a Catalunya)  i parlen com si hagués hagut 

una amnèsia selectiva . Però el que més pena em fa és que vostès en aquesta moció 

s’han oblidat de les altres víctimes , s’han oblidat de les altres víctimes del conflicte. No 

només van ser assassinats republicans i van ser represaliats republicans, també van ser 

represaliats capellans, gent de dretes, dins de la rereguarda republicana.  

També van patir per part dels totalitaris d’esquerres tota aquesta gent i vostès no els 

citen, això si que és amnèsia. És una amnèsia que em preocupa  que no els citin, perquè 

a la Garriga, precisament a la Garriga! Hem tingut, de víctimes. A la Garriga van morir 

prop de 20 persones els primers mesos de la guerra civil. Entre elles fins i tot un alcalde, 

Gastón Comere. Fins i tot el capellà, i vostès no els citen . Van morir gairebé el mateix 

número de persones que van morir al bombardeig de 1.939 i què vols que et digui ?  A 

mi això em sembla violència injusta i mort d’innocents. Entre altres casos i m’ha sobtat 

que no els citessin. 

Parlen de què   Itàlia, Alemanya i Espanya, (vostès diuen això d’Estat espanyol, no 

sigui que els caigui una plaga bíblica..., bé bíblica no perquè vostès no són creients, però 

potser una plaga neoliberal...)    no han assumit la seva obligació de rescabalament 

simbòlic i material pel dolor i el terror ..... i seguint la seva lògica, potser és que 

hauríem de demanar nosaltres a la Generalitat i a Esquerra Republicana, que era el partit 
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que governava llavors, comptes pel que va passar aquí a la Garriga?. Per no controlar  

les milícies de la CNT-FAI?.  Jo crec que no, perquè allò van ser escamots d’assassins, 

però no crec que la Generalitat com a institució, ni tant sols al President Companys en 

aquella època, se’l pot inculpar  o li haguem de demanar comptes per allò que va passar. 

Jo no ho comparteixo.  

Demanen això de la responsabilitat i tal  a Alemanya i a Espanya pel que va passar, per 

rescabalar simbòlicament i materialment les poblacions agredides.... i això em recorda 

aquella moció que va presentar Esquerra Republicana pel tema del 12 d’octubre, on 

posem el límit?. Aquí on posem el límit?. Fins quan hem de demanar perdó? Han de 

demanar perdó les institucions que formaven part del regne d’Aragó a Grècia per tot el 

mal que van fer els almogàvers?. Ha de demanar Itàlia perdó per les invasions 

romanes?. On volen vostès posar el límit de tot això?.  

Hi ha una frase als atesos que és tan falsa com que jo tinc un premi Nobel. Falsa de tota 

falsedat perquè diuen:  ... Adrecem (...). a les institucions de l’estat espanyol, 

continuadores del règim colpista del general Franco... aquest és el gran comodí que 

utilitzen moltes vegades per desprestigiar les institucions democràtiques espanyoles. 

Però que vol que li digui ? A mi em semblen lamentacions, fora de lloc i falses de tota 

falsedat.  

Des de Ciutadans som més de millorar el nostre present, mirant cap el futur, però 

aprenent sobretot de les coses del passat. En aquest sentit, ja ho hem demostrat varies 

vegades, el nostre recolzament és per aquelles persones que busquen els seus esser 

estimats, que estan a “cunetes” i que no han trobat . Donem recolzament al Banc 

d’ADN com vam donar quan va presentar la moció ERC ja fa gairebé any i mig .. a tot 

això el nostre recolzament. Que es pugui millorar la llei de memòria històrica perquè 

tothom es pugui  sentir identificat. Però no podem recolzar aquesta moció esbiaixada. 

Votarem en contra  d’aquesta moció que descriu una realitat totalment esbiaixada, que 

s’oblida de part de les víctimes de la guerra civil que vam tenir al nostre poble, que 

podia haver tingut un sentit de vot diferent si el redactat no fos tan excloent. 

Finalment lamentar que el PDCat, o CiU, que antigament era un partit d’ordre, donant 

recolzament a aquesta moció s’oblidi de part de les víctimes que hi van haver aquí a 

l’altre costat.  

 

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

Jo considero que també estic en un partit d’ordre i també donaré recolzament la moció. 
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Dit això, fa un any vaig estar a Berlin i em van ensenyar com es treballa de veritat la 

memòria històrica. M’agradaria que les institucions espanyoles, perquè jo no em vull 

separar d’Espanya, ho dic així, ho tinguessin en compte i es treballés de veritat. Penso 

que tenir en compte aquesta part de la nostra situació, del nostre passat és bo i treballar 

perquè això no torni a passar. És el que ens van ensenyar a Alemanya, no oblidar perquè 

no torni a passar, no per incentivar l’odi, ni per incentivar la separació. 

Nosaltres hi votarem a favor perquè creiem en aquest treball a favor de la memòria 

històrica.   

 

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

Bé, Sr. Guillén fa un poti-poti que Déu n’hi do!. Perquè jo crec que aquesta moció 

anava de les bombes de l’aviació feixista. Crec que anava d’això,  però si vol un dia 

presenti la dels almogàvers i en parlarem. Ara era d’això i l’amnèsia només es refereix 

als bombardejos feixistes  jo crec que és clar que no s’han reconegut mai.  

Diuen que Espanya té l’honor de ser el segon país que té més foses comunes darrera de 

Cambodja, Espanya dic, no l’Estat espanyol, Espanya, no em fa cap vergonya dir-ho. 

“Espanya, segon país amb més foses comunes..” , vergonyeta  una mica almenys n’ha 

de fer. 

 

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

Nosaltres votem a favor. Ens sumem a la campanya.  

 

Intervé la Sra. Meritxell Budó, en representació el grup municipal de CiU: 

Abans de donar la paraula al Sr. Prims em permetran que per al· lusions digui unes 

paraules. Seguim sent un partit d’ordre i un partit que creu en la justícia social. Era així 

quan érem Convergència i ho és ara que som Partit Demòcrata. En aquest sentit dir-li 

que precisament per això, perquè som un partit d’ordre i que creiem en la justícia social 

votem a favor d’aquesta  moció, perquè vostè, Sr. Guillén, tot el que ha exposat i que ha 

explicat és que les morts de l’altra bàndol, que certament n’hi va haver perquè en una 

guerra n’hi morts dels dos bàndols, són morts que van poder ser enterrats es va reparar 

la seva memòria si és que en algun moment fou ultratjada i fins i tot, permeti’m dir-li,  

que gairebé varen ser glorificats. Mentre que els altres, molts d’ells ni van poder ser 

enterrats, ni les seves famílies varen poder saber on es trobaven i van estar silenciats 

durant els 40 anys que va durar la dictadura i els 40 anys de la transició. Per  tant com a 
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partit d’ordre que creu en la justícia social no podíem fer altra cosa que votar 

favorablement aquesta moció.  

 

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

Per al·lusions i també per il·lusions direm que nosaltres també som, a part d’un  partit 

d’ordre, ordenat i volem tenir el passat ordenat, en la mesura del possible, el present i 

sobretot el futur i mocions d’aquest tipus ens han d’ajudar en aquesta intenció. 

Com deia el Sr. Bernaldo vostè, Sr. Guillén, ha fet una escudella bastant impressionat. 

Potser vostè és seguidor de Confuci.  

 

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

En relació al que ha comentat el Sr. Guillén en primer lloc m’ha sorprès molt que no 

consideri al PDCat un partit d’ordre, ha de ser molt “carca” per trobar el PDCat una 

cosa una mica revolucionària, amb tots els respectes per tothom. 

En segon lloc quan ens referim a l’amnèsia de la transició és obvi que hi ha  hagut 

amnèsia durant la transició i durant tots aquesta anys sinó no estarien encara aquests 

centenars de milers de persones mortes a les “cunetes” amb els seus familiars buscant-

les . Sinó no s’hauria d’anar a l’Argentina a fer querelles per aconseguir que es faci 

justícia, reparació i garantia, òbviament, de no repetició...No descobrirem ara tota la 

repressió absolutament inhumana que hi va haver en els internats amb tots els nens i 

nenes que van patir sota les institucions vinculades a l’església, o no, per cuidar orfes 

que eren fills de rojos o fills de mares solteres. La repressió de les dones  

homosexuals...després de comparar la repressió d’un bàndol i de l’altra, una repressió 

absolutament institucionalitzada, calculada, com és un bombardeig . Comparar-ho amb 

partides d’incontrolats em sembla que és absolutament  incomparable. 

Després una part s’aixeca contra l’ordre constituït, establert i legal i provoca la reacció, 

si vostè vol, de les partides incontrolades . Això no s’hagués produït si no hi hagués 

hagut l’aixecament franquista. Això  per començar. Per altra part la Generalitat va parar 

aquesta violència i a més a més la repressió franquista es va incentivar des de les 

mateixes institucions, que òbviament la promovien. 

En quan als casos particulars de cada poble ja ho ha dit la Sra. alcaldessa, les víctimes 

que es van produir durant els mesos llargs de revolució en general van ser reparades, 

beatificades i canonitzades en molts casos.  

  Després dir que si, que hi ha continuïtat, quan va morir el dictador no van baixar uns 
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senyors tocant la trompeta amb unicorns roses i de cop i volta van posar una altra gent 

que no tenia res a veure . Hi va haver una continuïtat. No hi va haver ruptura de cap 

mena. El cap de l’Estat, el dictador, va morir al llit i el seu successor va ser una persona 

que havia designar el mateix dictador, l’escomesa principal de la qual era mantenir la 

unitat d’Espanya, cosa que ha fet molt bé durant tots aquests anys. Per tant la continuat 

jo la veig per tot arreu !. A part que tots els franquistes que van ser els ministres dels 

últims governs franquistes, tots, van ressituar-se en institucions privades, públiques o 

allà on els ha donat la santa gana i han viscut amb impunitat tot aquests anys.  

 

La moció queda redactada de la forma següent: 

« Moció que presenta el grup municipal de la CUP, amb l’adhesió del grup municipal de SI-

Solidaritat, en suport a la campanya «Bombes d’impunitat»  

 

MANIFEST BOMBES D’IMPUNITAT 

 

El restabliment de la veritat és una condició ineludible en la lluita contra totes les formes de 

domini i opressió. 

 

40 anys de dictadura i 30 d’amnèsia induïda han intentat esborrar la memòria de tot un poble, de 

tota una generació. Esborrar la memòria d’un procés de canvi social esclafat per un cop d’estat 

militar, amb el suport decisiu de les potències nazi-feixistes. 

 

En violació del dret internacional i del dret de guerra el bàndol agressor va cometre nombrosos 

crims. Entre d’altres, l’Aviazione Legionaria i la Legió Condor, amb més d’un miler d’avions, 

van realitzar de manera sistemàtica els primers bombardejos de saturació dirigits explícitament a 

assassinar i terroritzar la població civil (Guernica, Màlaga, Barcelona, València, Baix Aragó). 

 

A Catalunya només l’aviació nazi-feixista va causar 5000 morts en els 181 pobles i centres 

urbans atacats, amb milers d’edificis derruïts i danys ingents a les infraestructures civils. 

 

Des de llavors i fins avui ni la República Italiana, ni Alemanya, successors dels estats agressors, 

ni l’estat espanyol, successor del règim instaurat pels colpistes de Franco, no han assumit la 

seva obligació de rescabalament simbòlic i material pel dolor i el terror escampats per les seves 

tropes. 
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Ans al contrari la impunitat de què han gaudit els partidaris del franquisme dins de les fronteres 

espanyoles s’ha estès amb el pas del temps als països perdedors de la II Guerra Mundial, 

obligats a compensar tots els països víctimes del seu bel·licisme, però no als pobles d’aquest 

estat. 

 

Davant la passivitat i el capteniment poruc de les institucions catalanes, i la complicitat 

continuista de les espanyoles, ha de ser la societat, la mateixa que va patir els horrors dels 

bombardeigs, dels assassinats en massa i de dècades de repressió, la que exigeixi reparació pels 

crims comesos entre 1936 i 1939 per les tropes enviades per Mussolini i Hitler al costat dels 

sublevats franquistes. 

 

Per aquestes raons: 

 

En aplicació dels principis de Reconeixement, Reparació i Garantia de No Repetició EXIGIM 

que els estats Alemany i Italià 

 

1- Admetin la seva responsabilitat institucional per la intervenció de les seves tropes en la 

guerra espanyola. 

 

2- Acceptin rescabalar simbòlicament i materialment les poblacions agredides. 

 

3- Sotmetin les seves polítiques de defensa i comercials a l’esmentada garantia de no repetició. 

 

Adrecem la mateixa exigència a les institucions de l’estat espanyol, continuadores del règim 

colpista del general Franco 

 

La campanya “Bombes d’impunitat” pretén intervenir l’actual escenari de qüestionament de la 

transició espanyola focalitzant l’atenció sobre el tema del deute de guerra per diverses raons: 

 

- En primer lloc, per superar una anomalia històrica: després de la segona guerra mundial les 

potències agressores nazi i feixista van haver de reconèixer l’existència d’un deute a totes les 

nacions víctimes de la seva política colonial i imperialista. L’única excepció van ser els pobles 

que habitaven la República espanyola, atacada per militars insurrectes amb el decisiu suport de 
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l’Alemanya hitleriana i la Itàlia de Mussolini. 

 

- Restablir la veritat històrica rebutjant la narració interessada de la guerra civil com un 

enfrontament ideològic entre germans o com un trist període de lluita entre bàndols que ja està 

superat i que cal tancar amb mesures i gestos simbòlics. 

 

- Recuperar el fil de valors i ideals llibertaris i progressistes que ens permeten analitzar a la llum 

del passat les causes de les injustícies presents entre les quals, en el nostre país, destaca la 

pervivència i continuïtat d’estructures econòmiques, institucionals i ideològiques directament 

emanades del règim franquista. 

 

- Connectar directament lluites i reivindicacions actuals amb les propostes i conquestes de les 

classes treballadores als anys 30, entre d’altres les resistències al feixisme i a la repressió del 

sistema. 

 

Per tot això, el Grup Municipal CUP i Si-Solidaritat de la Garriga, en nom de la campanya 

«Bombes d’impunitat» proposa l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER: Adherir-nos al manifest «Bombes d’impunitat» i donar suport a les entitats que el 

subscriuen també en el moment de la seva presentació als consolats d’Alemanya i Itàlia a 

Barcelona i a les quatre seus del govern civil en territori català. 

 

SEGON: Formular, en col·laboració amb les associacions populars del territori, demandes 

concretes de rescabalament (a tall d’exemple: reconstrucció d’escoles, hospitals o altres 

infraestructures civils destruïdes per les tropes agressores durant la guerra o restitució de 

propietats confiscades o iniciatives solidàries amb pobles en guerra com a compensació pels 

danys morals i humans...) 

 

TERCER: Activar els propis serveis jurídics per estudiar possibles demandes per la via civil o 

contenciosa administrativa. 

 

QUART: Comunicar  als impulsors de la campanya l’aprovació d’aquest acord.» 

 

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

 

 

Moció que presenta el grup municipal de la CUP, amb l’adhesió de SI-Solidaritat, per a la 

desmilitarització i renaturalització del parc natural del Montseny en suport a la campanya 

recuperem el cim! 

 

L’any 1978 va ser aprovat el Pla Especial de protecció del Montseny, any en que la UNESCO 

va qualificar aquest parc natural com a Reserva de la Biosfera. El territori del massís del 

Montseny i en concret l'espai del parc natural està sotmès a una sèrie de pressions (per les 

carreteres i construccions existents) i d'amenaces (com ara l'asfaltatge de noves carreteres i la 

construcció de noves edificacions) en els seus punts més sensibles. 

 

El turó de l’Home i el puig Sesolles es troben dins l’àrea qualificada com a reserva natural dins 

del Pla especial de protecció del Parc Natural del Montseny. Aquest sector del massís es troba 

també inclòs dins l’àmbit del Decret 105/1987 que reconeix com a parc natural, d’acord amb la 

Llei 12/1985, tota l’àrea definida com a parc pel Pla especial, i dins l’espai inclòs en el Decret 

d’aprovació del Pla d’espais d’interès natural 328/1992. Segons l'estudi «El Pla director del turó 

de l’Home: un projecte de restauració del paisatge», realitzat el 2002 pel Servei de Parcs 

Naturals de la Diputació de Barcelona, «els impactes més importants que es produeixen a 

l’entorn natural del turó de l’Home són atribuïbles a l’existència de la carretera [que arriba fins a 

coll Pregon], que provoca processos d’erosió i esllavissades; a l’ocupació del cim de puig 

Sesolles per la base militar, amb l’heliport, antenes, pantalles parabòliques, tanques, etc., i a 

l’ocupació del propi cim del turó de l’Home per l’estació meteorològica i habitatge dels seus 

responsables, a més del conjunt d’antenes i instal·lacions exteriors». Atès que el mateix estudi 

afirma que sens dubte l’existència del conjunt d’instal·lacions i edificacions que es troben al 

turó de l’Home i al puig Sesolles, així com també la d’una carretera d’accés, van evitar que 

també aquest sector fos qualificat com a zona de reserva natural qualificada. Atès que entre els 

objectius del Pla director d’actuacions al turó de l’Home i el seu entorn hi trobem la restauració 

i preservació del medi natural; la reducció de l’artificialització i dels impactes ambientals, 

suprimint tots els elements innecessaris i naturalitzant les àrees afectades; així com concentrar al 

màxim les instal· lacions tècniques i edificis al puig Sesolles. 
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Atès que la base militar de l'exèrcit espanyol, que es va instal· lar al Puig Sesolles l'any 1975, 

situada a 1.667 metres i d'un total de 3,47 ha, només manté en ús (de forma automatitzada), les 

instal· lacions de telecomunicació, instal·lacions que avui seria tècnicament possible traslladar 

fora de l'àmbit del Parc Natural. Atès que avui, 41 anys després de l'expropiació i ocupació del 

puig Sesolles, part del cim continua urbanitzat i protegit amb tanques i filats que envolten el 

perímetre del centre de comunicacions militar. 

 

Atès que la presència de l'exèrcit a casa nostra és majoritàriament rebutjada, motiu pel qual el 

passat 14 de juliol el Parlament de Catalunya va aprovar la moció 55/XI que recull entre els seus 

acords fer totes les accions necessàries davant del Ministeri de Defensa i de l’Institut 

d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa per a reclamar el traspàs a la  

 

Generalitat, o a l’ens local que correspongui, i mitjançant els instruments jurídics pertinents, del 

patrimoni militar de tipus immobiliari que es trobi en desús, per a destinar-lo a usos públics de 

caràcter civil; així com prohibir les maniobres militars en espais no estrictament militars. 

 

Per tot això, el Grup Municipal CUP i Si-Solidaritat de la Garriga, proposem l’adopció dels 

següents ACORDS: 

 

PRIMER: Reclamar el tancament definitiu i el desmantellament de la base militar de 

comunicacions, la retirada de les tanques i els filats, la renaturalització del cim i el retorn de la 

titularitat del puig Sesolles a la Generalitat o a l'ens local que correspongui. 

 

SEGON: Reclamar a l'òrgan gestor, pels danys que pot ocasionar en un entorn natural protegit i 

d'acord amb el principi de precaució, que prohibeixi les maniobres militars en tot l'àmbit del 

Parc Natural del Montseny. 

 

TERCER: Notificar aquests acords a l'òrgan gestor del Parc, a la Comissió Territorial 

d'Urbanisme, al Departament de Territori i Sostenibilitat, i a la Generalitat de Catalunya i a la 

campanya Recuperem el Cim!. 

 

INTERVENCIONS  

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

Amb aquesta moció volem seguir fent una forta aposta per la desmilitarització i la 
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renaturalització del Parc natural del Montseny. 

Pel que fa a la renaturalització del parc: El turó de l’Home i el puig Sesolles es troben 

dins l’àrea qualificada com a reserva natural dins del Pla especial de protecció del Parc 

Natural del Montseny. Aquest sector del massís es troba també inclòs dins l’àmbit del 

Decret 105/1987 que reconeix com a parc natural, d’acord amb la Llei 12/1985, tota 

l’àrea definida com a parc pel Pla especial, i dins l’espai inclòs en el Decret d’aprovació 

del Pla d’espais d’interès natural 328/1992. Segons l'estudi «El Pla director del turó de 

l’Home: un projecte de restauració del paisatge», realitzat el 2002 pel Servei de Parcs 

Naturals de la Diputació de Barcelona, «els impactes més importants que es produeixen 

a l’entorn natural del turó de l’Home són atribuïbles a l’existència de la carretera (que 

arriba fins a coll Pregon), que provoca processos d’erosió i esllavissades; a l’ocupació 

del cim de puig Sesolles per la base militar, amb l’heliport, antenes, pantalles 

parabòliques, tanques, etc., i a l’ocupació del propi cim del turó de l’Home per l’estació 

meteorològica i habitatge dels seus responsables, a més del conjunt d’antenes i 

instal· lacions exteriors». I el mateix estudi afirma que sens dubte l’existència del 

conjunt d’instal·lacions i edificacions que es troben al turó de l’Home i al puig Sesolles, 

així com també la d’una carretera d’accés, van evitar que també aquest sector fos 

qualificat com a zona de reserva natural qualificada.  

Pel que fa a la desmilitarització del parc cal dir que al territori del massís del Montseny 

hi ha la presència d’una base de l’exèrcit espanyol a tocar del turó de l’Home. El centre 

de comunicacions militar es va instal·lar l’any 1975 al cim del puig Sesolles. L’àrea 

ocupada pels militars, situada a 1.667 metres i d’un total de 3,47 ha, va ser tancada per a 

usos del Ministerio de Defensa. I actualment només manté en ús (de forma 

automatitzada), les instal·lacions de telecomunicació, instal· lacions que seria 

tècnicament possible traslladar fora de l'àmbit del Parc Natural. Avui, 41 anys després 

de l’expropiació i ocupació del puig Sesolles, part del cim continua tancat amb filats 

que protegeixen el centre de comunicacions militar. 

La presència de l'exèrcit a casa nostra és majoritàriament rebutjada, motiu pel qual el 

passat 14 de juliol de 2016 el Parlament de Catalunya va aprovar la moció 55/XI sobre 

la desmilitarització de Catalunya.  Hi ha una gran desconeixença popular d’aquesta eina 

que tenim, i que diu coses tan contundents com  que  “El Parlament de Catalunya insta 

el Govern a: Fer totes les accions necessàries davant del Ministeri de Defensa  (...) per 

a reclamar el traspàs a la Generalitat (...) del patrimoni militar de tipus immobiliari 

que es trobi en desús, per a destinar-lo a usos públics de caràcter civil. (...) o bé a 
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prohibir (...) els actes d’exaltació militar (...), a evitar la presència de l’exèrcit en 

qualsevol centre educatiu i de formació i evitar també que sigui present a espais 

educatius i promocionals (...)….entre altres. 

Entenem que l’aposta de futur de la república que estem construint passa 

inequívocament per la reapropiació del nostre territori i l’expulsió de l’exèrcit espanyol 

del mateix, per la desmilitarització, la conservació i la renaturalització dels ecosistemes 

dels Països Catalans. 

En aquest sentit i exposats els atesos llegiré els acords. 

 

La Sra. Clara Dachs llegeix els acords de la moció.  

 

Intervé el Sr. Joan Esteban, en representació del grup municipal se CiU: 

Gràcies Sra. alcaldessa. Bon vespre a tots. Dir per endavant que votarem a favor 

d’aquesta moció. Aquest país nostre, Catalunya, fa temps que és antimilitarista, els 

nostres valors i la nostra cultura són molt diferents i no volem violència. Som un país 

pacífic, de fet ho hem demostrat darrerament. Bé ha quedat força clar, no? 

En aquest sentit, com deia la Sra. Dachs, cal recordar que al Parlament de Catalunya 

s’han fet ja diverses propostes de resolució relacionades amb l’antimilitarisme, que aviat 

s’hauran de respondre. Com per exemple en el cas que totes les infraestructures a 

Catalunya siguin retirades , que prohibissin les desfilades militars , que no hi hagi 

representació de l’exercit al Saló de la infància, cosa que aquest any, gràcies a Déu, ja 

va passar i no hi eren, i que es prohibissin les maniobres militars que des de l’any 2015 

han augmentat, per atemorir-nos, per demostrar que l’exercit segueix manant. 

Finalment dir que aquest terreny va ser expropiat per l’Estat espanyol, en el seu 

moment, per un tema de Seguridad nacional. Nosaltres us donem ple recolzament en 

aquesta moció. Gracies. 

 

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

Nosaltres també donarem ple suport a aquesta moció, sobretot per dues grans qüestions. 

Per una banda perquè els objectius del Pla Director que es van redactar l’any 2002 i que 

busca   la protecció i la naturalització del parc del Montseny i sobretot d’aquest nucli 

més central que és la zona del Turó, els compartim, és evident. 

També és cert, com s’expressava als atesos de la moció que d’aleshores ençà ja s’ha 

avançat molt . Actualment queda només,  dic només,  la zona de telecomunicacions, 
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però realment s’ha pogut retirar tota la base. Hem deixat enrere aquella imatge, que jo 

considerava catastròfica, de veure el Montseny il·luminat amb totes aquelles lluminàries 

al voltant de la base militar.  

Però és evident que malgrat s’estan fent les feines necessàries, per part de totes les 

institucions, la que gestiona el parc i fins i tot des de Territori de la Generalitat, per 

aconseguir que el parc tingui aquella entitat i aquella protecció que es necessita és 

evident que el fons de la moció també recull l’altra gran problemàtica que tenim i és que 

hi ha unes instal· lacions militars. Aquest és l’altre punt que ens fa votar favorablement 

la moció si pensem que el que realment no volem és la militarització dels espais naturals 

(per descomptat que no), però tampoc dins el que és aquesta rèmora de l’Estat espanyol 

al nostre país, a Catalunya. 

Per això i també d’acord amb aquesta moció que es va aprovar al Parlament de 

Catalunya en la que  es demana recuperar totes aquestes instal·lacions militars ens 

desús, recuperar tots aquests espais naturals que actualment s’estan fent servir per fer-hi 

maniobres. Nosaltres basats en aquests dos eixos estem absolutament a favor d’aquesta 

moció i votarem a favor.  

 

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

Deien els romans  que “si vis pacem para bellum”,  si vols la pau preparat per la guerra 

i malament no els hi va anar. Quan tu tens l’amenaça jihadista sobre el teu cap, 

amenaçant-te com una espassa de Damocles, crec que no estem , ni molt menys, per 

estalviar-nos qualsevol esforç.  

Segur, ho ha explicat molt bé la Sra. Dachs, que tot el que hi ha allà instal· lat  és així, no 

tenim res més a afegir, però si l’exercit ho té allà, no és precisament per gust. Si ho té és 

per mantenir la  defensa i seguretat nacionals i jo que a diferencia de la CUP tinc un 

gran respecte pels cossos i forces de seguretat de l’Estat i per l’exercit em puc arribar a 

creure que aquesta entelèquia de “Catalunya futur Estat d’Europa” no vulgui un exercit. 

Això m’ho puc creure, però no m’ho crec de la resta de formacions, això és pura 

hipocresia. Vostès a l’exercit no el volen perquè és espanyol, estic convençut!,. Perquè 

si fos nostrat , seria nostrat i estimat!. 

Això no és una illa del Pacífic, ni  és Costa Rica , Catalunya en un hipotètic, molt 

hipotètic , cas que fos independent, (hipotèticament impossible ares d’ara ), per l’espai 

polític que ocupa no crec que es pogués estar de tenir ni una mínima dotació militar. 

A més no és competència municipal, ni tan sols de la Generalitat, sotmetre les forces 
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armades a la seva voluntat, és competència estatal. De fet hi ha sentències que han fallat 

a favor de l’Estat. El Tribunal Suprem sentència 4656/2012  la defensa nacional 

constitueix un àmbit de competència estatal... .Un dels meus llibres preferits que jo 

potser els hi regalo per Sant Jordi, la Constitución Española, article 149. 1 apartat 4art.  

On diu que l’Estat té competències exclusives en defensa i en les forces armades, ergo 

les comunitats autònomes no tenen competències de cap classe sobre ells. I altra 

sentència del Tribunal Constitucional de 21 de juliol que diu ... és cert que les 

comunitats autònomes tenen competències per declarar espais protegits, com aquí s’ha 

dit , des de la perspectiva mediambiental, però també ho és la referida competència no 

pot exercir-se de manera que menyscabi o invalidi la competència de l’Estat.  

És evident que ni les comunitats autònomes, ni cap dels seus organismes administratius,  

sota l’excusa de les competències mediambientals autonòmiques pot privar Defensa de 

la seves competències territorials.  

I jo, com l’anunci aquell de les assegurances en què sortia l’Iker Casillas i deia “ me 

siento seguro” ... també me siento seguro amb les forces de seguretat de l’Estat i 

l’exercit modern del segle XXI. 

Alguns volen aplicar aquí el comodí altre cop, però jo “me siento seguro” i crec que és 

per una bona tasca humanitària del segle XXI. Vostès es poden quedar només amb la 

legió, jo em quedo amb altres coses bones que té l’exercit espanyol  i en conseqüència 

votaré en contra . 

Per acabar, Sr. Esteban, no crec que  si augmenten les maniobres militars a Catalunya 

(no sé si és veritat o no), però no crec que sigui  per atemorir. Jo crec que molts de 

vosaltres teniu somnis onírics de veure entrar els tancs per la Diagonal. Us encantaria 

que entressin els tancs per la Diagonal!, però és un impossible.  

 

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

Per decidir el nostre vot volíem sortir de dubtes sobre un tema que poseu als atesos, 

però no poseu als acords. És sobre el tema de l’estació meteorològica del Turó de 

l’Home. No feu en cap moment esment. Nosaltres estem a favor de la desmilitarització , 

però també estem a favor  de treure l’estació meteorològica que també agredeix el parc 

natural del Montseny i jo als acords no ho he vist, si ho posen  entendré que és per 

protegir el parc i “Recuperem el cim!” tindrà sentit i sinó és que la moció és només en 

contra de l’exercit espanyol. 

Per tant si és en contra de l’exercit espanyol, que jo no seré qui el defensi, m’abstindré, 



 

63 
p.o. 25/01/2017 

però si és per recuperar el cim de veritat i fa  èmfasi en el desmantellament de l’estació 

meteorològica del Turó de l’Home llavors hi votaré a favor.  

 

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

No tinc res a dir perquè... és igual!. 

 

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

Nosaltres votarem a favor.  

 

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

Aquesta és una moció que ha fet la campanya “Recuperem el cim!” que és presenta des 

de diferents territoris  de l’àrea del Montseny, és tal com es planteja i sobretot  fa molt 

èmfasi a l’espai ocupat per l’exercit, s’anomena lògicament l’estació meteorològica 

però com pot recordar ja vàrem fer una moció en aquesta línia que va acabar tombant-se 

perquè no es va votar a favor. Nosaltres també ho recolzàvem  però aquí ho exposa en el 

sentit que també existeix i també afecta a la renaturalització, el que passa és que aquí els 

acords van en un altre sentit.  No ho incorpora i no podem canviar-la.  

 

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

Llavors ho trobo una hipocresia total. És a dir “Recuperem el cim!”, però fem èmfasi en 

els atesos sobre el tema de l’estació meteorològica del Turó de l’Home,  diem que s’ha 

de treure, però no ho diem als acords. Això es una hipocresia. Ens abstindrem per no 

votar en contra perquè no estem a  favor de  l’exercit espanyol, ni de cap exercit, per 

això només. Però sincerament  ve de gust votar en contra  perquè ho trobem una 

hipocresia total.  

 

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

Aquesta és la seva opinió, a nosaltres ens sembla que no és gens hipòcrita aquesta moció.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

En tot cas hauríem de respectar l’ordre  i el torn de paraules, perquè a part que hi ha una 

persona que ha de fer l’acta, cal que mantinguem  l’ordre del torn de paraula si us plau Sr. 

Valiente.  

Jo crec que tots els grups han pogut mostrar el seu posicionament, la moció estava redactada 
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en un sentit . Redactada pels promotors de la campanya “Recuperem el cim!”  

L’anterior, Sr. Valiente, anava més enllà del que era pròpiament l’estació meteorològica, 

parlava també del camí que s’ha, o no s’ha, d’asfaltar i també parlava  de la necessitat o no 

de la depuradora, és a dir anava més enllà. Per tant els arguments no acabaven en una 

estació meteorològica, estem parlant de coses diferents i a mi em sembla que ja li han 

contestat el que li havien de contestar.  

Sr. Guillén, ja havíem tancat el debat, però digui. 

 

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

Pensava que anava a contestar la Sra. Dachs, però he vist que no ha contestat i per això 

m’he esperat. 

Només una pregunta al Sr. Valiente. En quin moment el PSC s’ha tornat antimilitarista 

després de  tenir una ministra del seu partit com a Ministre de Defensa?. És per situar-me. 

 

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

En el moment que  va decidir deixar d’escoltar la militància i muntar una gestora  per mi no 

és companya.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  15 vots a favor  (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA,  1 SI-

Solidaritat, i 1 ICV-EUiA-E ),  i  2 vot en contra (1 C’s i 1 PSC-CP), dels 17 membres 

assistents,  essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la moció. 

 

 

Moció, que presenta el grup municipal de la C.U.P-PA,  de suport institucional al referèndum 

d'autodeterminació de Catalunya  

 

Després de pràcticament cinc anys de debat polític i social entorn al procés d'independència 

engegat a Catalunya, el compromís adoptat pel President de la Generalitat de Catalunya Carles 

Puigdemont de realitzar un referèndum d'autodeterminació com a molt tard el setembre de 2017, 

ha de ser el desllorigador definitiu i el pas necessari per tal de culminar anys de mobilització 

política i social en favor de la independència. 

 

En aquest sentit, des de la CUP sempre hem optat pel referèndum d'autodeterminació com a via 

genuïnament democràtica per tal de resoldre el conflicte polític obert amb l'Estat espanyol. Una 
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persona, un vot; i amb totes les garanties de poder exercir-lo lliurement i que el resultat d'aquest 

sigui plenament vinculant. Des de la CUP també hem defensat que el referèndum es porti a 

terme tant si és acordat amb l'Estat com si no, ja que el dret a l'autodeterminació dels pobles és 

avalat per organismes internacionals com l'ONU -Carta de les Nacions Unides, 1951, i per la 

pròpia Declaració dels Drets Humans de 1970 - «tot poble té dret a la lliure determinació per 

enfrontar situacions de manca de representació o d'opressió per part d'un govern determinat». 

 

També és pertinent apuntar que, més enllà de les organitzacions polítiques, civils i culturals 

catalanes que s'han manifestat obertament independentistes, també n'hi ha que, malgrat no 

declarar-se independentistes, estan disposades a portar a terme aquest referèndum 

d'autodeterminació per tal de poder decidir lliurement quin ha de ser el futur polític de 

Catalunya. Volem recordar també que un 80% de la societat catalana està a favor d'exercir el 

dret a decidir. 

 

Per tot això, el Grup Municipal de la CUP de la Garriga, proposem l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 

Primer: Que el Plenari de l'Ajuntament de la Garriga mostri el seu ferm compromís amb el Dret 

d'Autodeterminació dels Pobles. 

 

Segon: Que l'Ajuntament de la Garriga faci públic el seu suport institucional al referèndum 

d'autodeterminació que ha de celebrar-se a Catalunya com a molt tard del setembre de 2017. 

 

Tercer: Que l'Ajuntament de la Garriga es posi a disposició del govern de la Generalitat i del 

Parlament de Catalunya per tal de col·laborar i facilitar amb tots els mitjans possibles l'execució 

del referèndum d'autodeterminació. 

 

Quart: Notificar aquests acords al Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat de 

Catalunya i al Pacte Nacional pel Referèndum. 

 

INTERVENCIONS  

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

Em sembla que tots estem en antecedents en el punt on som i si els hi sembla  llegiré 

només els acords, encara que ja s’entén que si anem a fer una moció de cara a donar suport 
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a un referèndum, els acords aniran d’això.   

 

El Sr. Roger Prims, llegeix els acords de la moció.  

 

Segueix el Sr. Prims: 

No hi massa més a afegir en relació al que demana la moció, senzillament  presentem 

l’adhesió a un dret  col· lectiu i el mitjà més democràtic que tenim a l’abast per tal de fer-lo 

efectiu. És a més l’adhesió a una voluntat exposada per la majoria del Parlament català, 

més enllà del Govern i més  enllà de les forces  independentistes de gran suport i consens 

al si de la societat catalana i fonamentalment s’acosta l’hora de la veritat, anirem acabant 

els cartutxos performatius. Estaria bé que s’anessin acabant definitivament les 

declaracions i haguéssim d’encarar ja els fets i les conseqüències d’una manera més   

profunda, més extensiva  i probablement més seriosa i més dura . És a dir que s’hauran 

acabat aviat les excuses i les caretes. Nosaltres el que volem és certificar-ho per estar a 

punt ja del tot . 

Deixem a la consideració de la resta de grups la moció. Gràcies.  

 

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

Per part del nostre grup dir-los que votarem a favor, avui els hi votem a favor totes les 

mocions!, aquesta òbviament també la votarem favorablement. No obstant votar-la 

favorablement   creiem que és una moció redundant  en el sentit que jo crec que està clar 

.,.. ara és cert que no passa res perquè es manifesti una vegada més , però està clar el 

suport majoritari del plenari de la Garriga amb el compromís per dur a terme el 

referèndum  per tal de poder decidir el futur polític de Catalunya . Crec que en aquest 

sentit els ajuntaments catalans hem estat  garants de l’exercici ple de la democràcia i hem 

estat i estarem al costat de les institucions  i dels càrrecs electes que les representen. 

De fet en els darrers sis anys els alcaldes, alcaldesses, regidores, regidors  hem manifestat 

la nostra solidaritat i el nostre  compromís amb el procés cap a la independència  de forma 

inequívoca. Hem defensat els electes que han estat perseguits per la justícia pel fet 

d’exercir la democràcia. Hem rebut l’atac injustificat  de l’advocacia de l’Estat espanyol  

per qüestions simbòliques, per fer declaracions d’intencions sense més conseqüència 

política  que pròpiament una declaració votada pels plens . Hem demanat sense complexes  

la materialització del dret a decidir , com a única via política per conèixer la postura dels 

catalans i catalanes sobre la independència del nostre país. En aquest sentit jo crec que el 
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compromís és clar. 

De fet no només això, sinó que a través la l’Associació Municipis per la Independència 

(AMI) a la que , recordo, l’ajuntament de la Garriga  per majoria del plenari també està 

adherit i formem part d’aquesta entitat municipalista que treballa per la independència, 

s’ha creat l’Assemblea d’Electes de Catalunya (AECat) . Jo no sé la resta de  grups, però 

per part del nostre grup tots ens hem fet membres. Una assemblea que haurà de combinar 

la tasca   cívica d’explicació, de pedagogia, per tant ja estem compromesos amb això, amb 

una funció d’esperó mobilitzadora  de la societat. De fet també  hem de pensar que aquesta 

assemblea ha de garantir, si és el cas de què passen altres coses,  poder arribar amb total 

normalitat a fer el referèndum. Si hi ha obstacles els càrrecs electes estarem preparats  i 

organitzats per garantir el desenvolupament amb normalitat d’aquest referèndum.  

Dir-los també, a títol informatiu, perquè això ho vàrem rebre ahir a la una del migdia per 

correu electrònic sobre l’adhesió al Pacte Nacional pel dret a decidí, on se’ns notifica que 

com a entitat que en el seu moment ens vam adherit es considera que donem continuïtat a 

la nostra adhesió al recent constituït Pacte Nacional pel Referèndum, impulsat el passat 23 

de desembre de 2016 en una reunió que es va fer al Parlament de Catalunya. Per tant una 

eina més de compromís del nostre ajuntament amb aquest referèndum que vostès demanen 

explícitament a la seva moció. Per tot això, per tot el treball i per tot el que s’ha vingut fent 

durant els darrers anys, òbviament, donarem recolzament a aquesta moció. 

 

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

Nosaltres també donem suport a aquesta moció, és evident.  Des del grup d’Acord i 

ERC crec que hem manifestat, de manera reiterada, la nostra predisposició a fer tot allò 

que calgui des de la figura que nosaltres quatre tenim com a regidors. Estem a 

disposició del Govern, del Parlament i de tot el que calgui perquè aquí a l’ajuntament 

puguem treballar per aquest referèndum i per aconseguir el que realment volem que és 

un nou Estat per Catalunya.  Crec que de manera reiterada ho hem manifestat, no cal 

que ens allarguem més. No estaríem a govern si no fos  aquest també un dels nostres 

objectius. Nosaltres ja estem a punt, ja estem treballant¡, ja estem traslladant a tota la 

població, a tothom que vulgui saber com ho hem de fer, com s’ha de treballar, els estem 

oferint processos participatius, processos de formació per pensar la república que volem 

fer i és per això que manifestem que prestem el nostre total suport a aquesta moció 

perquè el nostre compromís és aquest: treballar pel referèndum i per totes aquelles eines 

que calguin per aconseguir un Estat propi per Catalunya. 
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Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

No hi ha estiu sense la seva cançó, ni plenari de la Garriga sense una moció processista. 

He trobat una novetat en tot plegat, senyors de la CUP, avui no parlen del dret a decidir. 

No parlen d’aquesta “xorrada” que va dir Agustí Coromines, ex-director de la CatDem, 

que va inventar-se el dret a decidir per no dir les coses pel seu nom: dret a 

l’autodeterminació.  Celebro que siguin transparents i que vagin allà “cara a barraca” 

com una mica insinuaven abans. 

Però saben que?. Que ho poden dir això dos mil vegades, tres mil, cinc mil, fins d’aquí a 

25 anys , però per molt que ho diguin Catalunya no té dret a l’autodeterminació. 

Afortunadament no en té. Perquè això significa que vivim en un Estat social i 

democràtic  de dret que és Espanya.  

Tot això em sona d’alguna cosa. De què em sona?. Doncs que potser s’ha dit ja un 

parell de vegades en aquest plenari, en debats electorals, en entrevistes i en no sé què 

més....I no és que ho digui l’Ángel Guillén, li vaig dir al plenari passat quan també va 

sortir el tema, (com surt cada a cada plenari), va ser el secretari general de l’ONU que 

entén molt més que nosaltres disset de què i de qui té dret a l’autodeterminació i qui no.   

Després treuen una altra consigna a passejar, això de què el 80% vol celebrar un 

referèndum ... el 80% de la població de Catalunya!. Això qui ho diu?. Ah, una 

enquesta!. Una enquesta!. Doncs està la demoscòpia per fer-li molt de cas !. Trump, 

Colòmbia, el Brexit, Artur Mas al 2012, Ciutadans a les autonòmiques del 2006 ... i fins 

i tot li faig una  auto crítica, Ciutadans a les Generals de 2015. Si hem de fer cas a la 

demoscòpia jo m’ho faria mirar. 

Abans m’he ficat una mica amb la Sra. Chacón i ara vaig a citar el Sr. Miquel Iceta, 

però per bé, perquè quan diu coses assenyades s’han de dir  les digui qui les digui i el 

Sr. Iceta va dir una. Va dir que els sondejos no són per detectar opinions sinó per crear-

la. Hi estic totalment d’acord, és una frase meravellosa, perquè és veritat i a casa nostra 

s’aplica com enlloc. Hi ha màsters al Govern de Catalunya a fer enquestes per crear 

opinió. 

Crec que aquí a l’ajuntament de la Garriga no tenim ja poca cosa com per ara posar-nos 

en temes de geo política. Jo estaria d’acord en què fomentem el dret de 

l’autodeterminació de tots aquells pobles que reuneixen requisits per fer-ho, no és el 

nostre cas, per no repetir-ho per enèsima vegada . 

Al segon ... que es celebrarà un referèndum? . Ara si?. De de bo?. Ara de veritat de totes 
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totes, ara si celebraran un referèndum? . Segur? . I aquest serà el darrer ple de gener que 

sigui autonòmic? . Tenen vostès en aquest tema menys credibilitat que jo parlant de 

física quàntica, que no tinc ni idea. 

És que jo agafo aquest mapa de “Dora l’exploradora” que va inventar JuntsxSi i parlava 

que el Parlament declararia la independència, però en cap moment surt això del 

referèndum, surt un referèndum per aprovar la Constitució , en algun moment ens hem 

perdut tots. O ens hem perdut o ja no sabem què inventar per fer bullir l’olla que és el 

que estan fent vostès aquí avui. 

Plantegen una il·legalitat com la catedral de Barcelona de gran, ja ho saben, no poden 

convocar un referèndum  . No poden convocar un referèndum d’aquest tipus si no està 

pactat amb l’Estat i l’ajuntament és Estat, ergo té una lleialtat institucional i 

constitucional que complir i com es repeteixen molt jo també em vaig a repetir i tornaré 

a dir que el Procés està mort, està ben mort i per molt que faci molt de fred allà fora les 

coses quan estan mortes fan olor i aquest fa una olor insuportable i el problema que 

tenen ara  vostès és veure qui enterra aquest mort, si l’ha d’enterrar Puigdemont, ho l’ha 

d’enterrar Junqueras o l’ha d’enterrar la CUP. Perquè mort està i poders taumatúrgics no 

els hi conec a  cap dels tres actors, poders per ressuscitar, no li veig i a mi m’importa 

zero, un zero més enllà de qui ho ha matat o qui ho ha d’enterrar, més enllà del pur 

divertiment que puc tenir alguna vegada, en aquest ple o veient parlar de Catalunya 

quan vostès es llencen els trastos pel cap amb el tema del Procés. A mi el que m’importa 

és: Aquí qui governa?. Aquí qui mana? Qui mana a la Generalitat?. Qui ens pagarà, Sr. 

Calatrava, el milió “i pico” d’euros que ens adeuta la Generalitat de Catalunya.? Qui 

arreglarà la C-17? Qui reduirà les llistes d’espera als hospitals catalans? . A mi és això 

el que m’importa , la resta, si vostès es volen tirar els trastos pel tema del Procés és que 

m’importa zero, ja ho dic, pur divertiment.  

Per acabar,   parlava jo del tema de las canciones del verano , si aquesta moció li 

poguéssim aplicar un tema de la canción del verano jo li aplicaria aquella de Juanes, 

Tengo  la camisa negra , te digo con dissimulo que tengo la camisa negra i debajo llevo 

el difunto .... el difunto del Procés. Votaré en contra. 

 

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

Que consti que m’agrada més la del Canto del Loco, La madre de José ... però dit això no 

entrarà a debat perquè nosaltres ho hem dit per activa i per passiva, nosaltres no creiem en 

el dret a l’autodeterminació. Com agrupació si creiem en el dret a decidir i així ho 
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defensarem sempre que no sigui un dret imposat, però en el dret a l’autodeterminació no hi 

creiem. Votarem en contra.  

 

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

Jo subscric totes les paraules que ha dit el Sr. Prims abans i que han dit els companys, 

tampoc cal allargar-nos més amb el Sr. Guillén perquè no... A mi Sr. Guillén em preocupa 

tot el que li preocupa a vostè i la independència. Jo no dic ni referèndum, ni 

l’autodeterminació, ni dret a decidir , jo crec que s’ha de fer una declaració unilateral 

d’independència , és a dir vaig més enllà. Si hi ha majoria al Parlament s’ha de fer i el 

referèndum ja el farà qui el vulgui fer o no. 

 

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

Nosaltres estem a favor que es faci un referèndum sobre el futur de Catalunya. Ara, 

considerem que aquest referèndum ha de ser  acordat amb l’Estat per tal que sigui legal i 

per tant el seu resultat tingui conseqüències positives. Per tot això , tenint en compte que 

la CUP defensa que es faci tant si és acordat com si no ens abstindrem en aquesta 

moció. 

 

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

No hi ha massa cosa més a dir. No dubtava del compromís de les forces del govern. M’han 

tret tot el currículum. No passa res .  Mocions sobre el referèndum en concret jo crec que 

no hem fet cap i era una mica per mostrar i donar  visibilitat al fet que també de mica en 

mica el món municipal va sumant explícitament el suport d’això.  

De Ciutadans ....si clar...és el mateix, si  les mocions les troba repetitives és lògic que els 

seus arguments siguin els mateixos sempre . Jo només li diria que es preguntés perquè... bé 

no sé si és gaire aficionat a les pel·lícules de zombis ara que parlava de morts, però vaja jo 

no he vist morts que s’arrosseguin tant per la Terra, perquè el Procés està mort des de que 

va néixer em fa l’efecte, segons ell, cosa bastant inaudita.  

I ja que parlem de cançons jo en això del referèndum hi posaria més lletra i música de 

l’Ovidi Montllor, tot una cançó sencera, que es diu  Perquè vull! I després si vostès 

segueix la lletra ja m’entendrà. Gràcies. 

 

El Ple de l’Ajuntament per 14 vots a favor (7 CiU, 4 Acord+ERC-AM,  2 C.U.P-P.A i 1 SI-

Solidaritat)  1 abstencions (ICV-EUiA-E)  i 2 vots en contra (1 C’s i 1 PSC-CP), dels 17 
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membres assistents, essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova  la moció. 

 

 

Moció, que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA-E, per el reconeixement dels drets del 

personal auxiliar d’educació especial i dels drets dels alumnes amb necessitats educatives 

especifiques 

 

Atès què el departament d’Ensenyament ha difós un material per a l’educació inclusiva “De 

l’escola inclusiva al sistema inclusiu. Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú”, en el 

qual es defensa que la inclusió escolar i la cohesió social són dos dels principis generals que 

inspiren el sistema educatiu de Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació), que se 

sustenten en el reconeixement internacional sobre el fet que l’educació inclusiva és un pilar 

fonamental per promoure la inclusió social de totes les persones en tots els àmbits de la vida, 

des de la infància fins a la vellesa. Les raons d’aquesta exigència renovada es fonamenten en 

diversos àmbits i, en l’àmbit social, cal destacar el paper de l’administració a l’hora de 

compensar les possibles desigualtats a l’interior del sistema educatiu i garantir la inclusió de tots 

els alumnes i l’assoliment d’una oportunitat d’igualtats. 

 

Atès que el departament d’Ensenyament té el compromís i el repte d’oferir una educació de 

qualitat i sense exclusions per a tots els ciutadans/nes des de l’educació infantil fins als 

ensenyaments post-obligatoris i facilitar que els alumnes desenvolupin al màxim el talent. 

 

Atès que a qualsevol dels centres educatius del nostre municipi hi ha alumnat amb NEE 

vinculades a diversitats funcionals, cognitives i/o problemes greus de salut que requereixen 

suport i per realitzar aquestes tasques es necessari que el professorat disposi d’un/a auxiliar 

d’educació especial (Vetlladora) a l’aula ordinària. 

 

Atès que l’auxiliar d’educació especial és assignada als centres educatius públics i concertats a 

partir del segon cicle d’educació infantil (p-4) i al llarg de tota l’escolaritat obligatòria i que 

moltes d’aquestes necessitats no queden cobertes, a més si s’han de quedar  al menjador escolar 

i al servei de monitoratge dels centres. 

 

Atès que la precarietat d’aquestes condicions també les pateixen els vetlladors/res que veuen el 

seu futur amb incertesa al ser un servei subcontractat pel departament d’ensenyament que surt a 
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concurs cada dos anys, molts tenen contractes fixes discontinus i les hores no son fixes ni els 

centres ni els nens, s’incompleix l’article 4 de l’estatut dels treballadors, no es reconeix 

antiguitat, ni reconeixement econòmic de triennis ni sexennis, no realitzen l’horari complert, per 

manca d’hores donades pel departament o perquè els centres ho distribueixen entre varis 

vetlladors/res, repercuteix en uns horaris difícilment compatibles amb altres feines que 

poguessin ajudar als treballadors a aconseguir uns ingressos suficients que garanteixin una vida 

digna. 

 

Atès que aquesta situació de precarietat laboral ha estat denunciada, sistemàticament, per la 

representació laboral del col·lectiu de vetlladors/es, (integrada pels sindicats CCOO i UGT), 

sense que el Departament d’Ensenyament hi posi remei. 

 

Atès que hi ha famílies i treballadors que actualment ja es troben en aquestes situacions i que cal 

resoldre. 

 

L’article 81 de la llei d’educació estableix que els projectes educatius dels centres han de 

considerar els elements curriculars, metodològics i organitzatius per a la participació de tots els 

alumnes en els entorns escolars ordinaris, independentment de llurs condicions i capacitats. Es 

per això o que els vetlladors i vetlladores volem fer saber que la nostra tasca inclou a tots els 

alumnes, no només aquells que dicta el departament, ja que sense el nostre ajut el dia a dia dins 

l’aula ordinària no seria possible. 

 

Finalment recordar als grups municipals que la comunitat educativa està formada per la totalitat 

de la societat i per això us demanem recolzament en la nostra petita, però no menys important 

lluita pels nostres drets i pels dels nostres infants. 

 

ACORDS 

 

Primer- Demanar el suport dels grups municipals de l’ajuntament de la Garriga, a les 

reivindicacions laborals del sector de les vetlladores i els vetlladors davant el departament per 

les pèssimes condicions laborals que està patint el col· lectiu. 

 

Segon- Donar suport a  la demanda que fan d’un vetllador/ora per centre amb el total d’hores 

lectives (25 o 30) independentment de que siguin necessàries més hores i el reconeixement de 
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l’antiguitat laboral, com en el cas de la resta de personal d’educació  contractat pel departament, 

i que això doni seguretat laboral i estabilitat als nostres vetlladors i vetlladores. 

 

Tercer- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament 

d’ensenyament, a les federacions d’educació dels sindicats CCOO, i UGT, als grups del 

Parlament de Catalunya, al consell Municipal d’educació i a totes les direccions i AMPA dels 

centres educatius de la vila. 

 

INTERVENCIONS  

 

La Sra. Carme P Farrerons, llegeix els acords de la moció. 

 

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

Bona nit. En primer lloc el nostre grup vol reconèixer la gran tasca que realitza dia a dia 

els vetlladors i vetlladores als centres educatius en el nostre territori. Dit això voldríem 

fer algunes valoracions.  

El Govern destina més de 24 milions d’euros per l’atenció de l’alumnat amb necessitats 

educatives especials. Específicament per a la contractació de monitors per a alumnes 

amb necessitats d’autonomia i regulació de conducta i per la contractació d’intèrprets en 

llengua de signes, modalitat bilingüe per l’etapa de post-obligatòria.   

En segon lloc l’auxiliar d’educació especial dóna suport al o la mestre/a en educació 

especial per a programar, intervenir educativament i avaluar programes d’atenció a la 

infància i adolescència aplicant els mètodes d’ensenyament i aprenentatge que 

afavoreixin el desenvolupament autònom dels menors amb necessitats educatives 

especials. L’educació especial comprèn totes aquelles actuacions encaminades a 

compensar les necessitats de la superdotació intel·lectual o les discapacitats psíquiques, 

físiques o sensorials, sigui en centres ordinaris o específics . El vetllador és un suport 

que intenta ajudar a que l’alumne s’integri el màxim possible en un entorn escolar . El 

que es vol és que els alumnes amb necessitats educatives especials puguin fer la  vida 

escolar normalitzada, no és un tema de cost sinó un tema d’integració plena a la 

societat.  

Altre tema i una altra cosa a discutir és que els vetlladors en els centres educatius facin 

tasques que no els corresponen, és a dir que se’ls assignin tasques que no són 

pròpiament  de vetlladors  
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En tercer lloc recordar-los, amb tot el carinyo,  que als pressupostos de la Generalitat hi 

ha una partida pel sistema inclusiu d’escola que podrien votar-lo favorablement des del 

seu grup parlamentari si realment els interessés una escola d’aquest tipus. És a dir el 

nostre govern aposta per una escolaritat inclusiva i per tant si el vostre grup 

parlamentari votés a favor ajudaria. 

Cal recordar que el servei de vetlladors i vetlladores és un serveis externalitat del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat i si que hem de garantir que funcioni a la 

perfecció però el que queda clar és que aquest Departament  posa a disposició dels 

centres les hores de vetlladors que necessiten. És a dir si els centres diuen que volen 3 

hores, posen a la seva disposició 3 hores, si 10 , deu, si 20 ,vint.  També ens agradaria 

que quedés clar que els vetlladors no són treballadors del Departament sinó que 

treballen pel Departament. No són funcionaris, no són interins, no són substituts, no són 

treballadors del Departament.  

Tot i així i dit això des del grup municipal de CiU entenem que l’educació és un dels 

pilars fonamentals de l’Estat de Benestar, i en aquest sentit apostem pel millor sistema 

educatiu així com per unes bones condicions tant pel personal vetllador com per 

l’alumnat amb necessitats i cal  que es garanteixi que tots els alumnes puguin assolir les 

competències necessàries perquè puguin incorporar-se sense cap tipus de dificultat al 

món laboral.  

És per tot això que el nostre grup s’abstindrà en aquesta moció. Gràcies.  

 

Intervé la Sra. Dolors Castellà, en representació del grup municipal d’Acord+ERC-AM: 

Des del grup d’Acord Esquerra votarem a favor de la moció presentada. Creiem que 

aquesta figura que dóna suport a l’alumnat amb necessitats educatives especifiques per 

tal de facilitar la seva integració en el grup classe i acompanyar en el seu 

desenvolupament harmònic i autònom en tots els aspectes del seu desenvolupament no 

està considerat com caldria a nivell laboral i formatiu. 

La precarietat laboral del col·lectiu de vetlladors i vetlladores dels centres educatius no 

és més rellevant ni menys que la de tots els col·lectius d’atenció a les persones, com 

personal de centres geriàtrics, assistencials… que tenen un conveni que està a la ratlla 

de la legalitat actual. Aquests col·lectius assistencials no són prou reconeguts en la seva 

funció i requereixen només de la titulació acadèmica mínima.  En el cas dels vetlladors i 

vetlladores estaríem parlant d’un conveni col·lectiu de treball del sector del lleure 

educatiu i sociocultural. Això els condiciona les retribucions, evidentment. 
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Està en la cartera dels diferents departaments de la Generalitat la revisió dels diferents 

convenis que afecten a personal assistencial i bàsic per al desenvolupament integral de 

moltes persones que ho necessiten. 

El Departament d’ensenyament en concret, d’on depèn aquest col·lectiu professional, és 

el departament que ha presentat un augment important en la proposta de nous 

pressupostos per aquest any 2017. Concretament estem parlant d’un 22,3% d’augment 

respecte de l’any passat, és la segona àrea que pot experimentar un augment del seu 

pressupost després de l’àrea de Sanitat. Estem segurs que amb l’aprovació dels nous 

pressupostos de la Generalitat i amb la seva aplicació, col·lectius com el de vetlladors i 

vetlladores i tants altres desqualificats i imprescindibles alhora, veuran modificada la 

seva línia de treball tant amb quantitat de personal com en qualitat de la seva formació i 

tasques. 

Agraïts, però,  de la sensibilitat cap a l’atenció a les persones que representa aquesta  

moció i evidentment hi votarem a favor. 

 

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

 No tenim res a dir, votarem a favor. 

 

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

Com no és una moció que entenem sigui de caràcter municipal, on l’ajuntament tingui 

competències i per motius que el seu grup, Sra. Farrerons, no vol compartir les mocions 

per buscar que es puguin afegir altres grups polítics, a mi el que se’m transmet  és que 

no volen arribar a consensos d’inici i  és per això que ens abstindrem. 

Jo també els prego que portin aquest tema al Parlament que allà tenen un grup 

parlamentari i allà Déu o Karl Marx proveirà . Però crec que no és l’ajuntament  on hem 

de fer un parlament de fireta, com diria Lopez Tena, per parlar d’aquest temes. No és la 

primera vegada que ho dic. Evidentment vostès són lliures de fer el que vulguin  i 

nosaltres també serem conseqüents amb el que farem d’ara en endavant amb aquest 

tipus de mocions o amb aquest tipus de plantejament de moció.  Gràcies. 

 

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

 Res a dir, votarem a favor. 

 

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat: 
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 Res a dir, ens abstindrem.  

 

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

Amb el que he dit abans ja es denota que el nostre model és l’escola inclusiva, que 

coincidim amb les organitzacions sindicals, associacions de pares i mares, moviments 

de renovació pedagògica, etc... 

La figura del personal vetllador és necessària per garantir  el caràcter inclusiu de 

l’escola, com també altres perfils professionals com: els tècnics d’educació infantil, 

d’educació especial... Per tot això presentem aquesta moció, perquè creiem que els drets 

laborals d’aquests personal vetllador com també  els drets educatius de l’alumnat no 

estan prou resolts degut a la política de retallades que pateix l’escola pública. 

Esperem que amb l’augment dels diners que ara es destinaran s’arregli.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Caldrà primer que s’aprovin els pressupostos, Sra. Farrerons i malauradament no depèn 

del plenari de la Garriga, poder disposar d’aquests recursos per poder apostar més fort 

per l’escola inclusiva.  

 

El Ple de l’Ajuntament per 8 vots a favor (4 Acord+ERC-AM, 2 C.U.P-P.A, 1 PSC-CP, i 1 

ICV-EUiA-E), i 9 abstencions (7 CiU, 1 C’s i 1 SI-Solidaritat) dels 17 membres assistents, 

essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova  la moció. 

 

 

Moció, que presenta el grup municipal del PSC-PA amb l’adhesió de SI-Solidaritat i 

Ciutadans,  per reclamar l’obertura del cap els mesos d’hivern 

 

Vist que durant el mes de Desembre i el que portem de gener, hem vist augmentar els casos de 

grip vírica entre els nostres ciutadans i ciutadanes, el que ha fet també que les urgències 

nocturnes es col·lapsessin en els hospitals catalans  

 

Vist que aquest col·lapse a comportat que el servei no fos l’adequat i els usuaris han patit 

diferents inconvenients agreujant aquest fet. 

 

Vist que el CAP de la Garriga, va patir un tancament del servei nocturn, el que ha produït que 
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molts garriguencs i garriguenques, han hagut d’anar a l’Hospital de Granollers, o esperar la 

obertura del nostre CAP per poder ser assistit, fet que ha col·lapsat el servei en horari normal i 

que ha provocat que els metges de guàrdia hagin hagut de fer sortides domiciliàries.   

  

Per tot l'exposat, els Grups Municipals del PSC – CP, Ciutadans  i Si-Solidaritat  proposen al 

ple de l'Ajuntament de la Garriga els següents acords 

 

1. Demanar al Govern de la Generalitat que reconsideri el tancament nocturn del nostre CAP 

durant els mesos d’hivern, per així fer front al col·lapse que viuen els nostres hospitals, en 

aquesta estació de l’any. 

 

2. Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups del Parlament 

de Catalunya, a les entitats municipalistes i a la direcció del CAP de la Garriga 

 

INTERVENCIONS  

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

Jo intentaré no estendre’m. Ahir el conseller Sr. Comín ja va anunciar que farien unes 

inversions en temes de sanitat pública i que s’havien de revertir moltes de les retallades 

que s’havien patit durant els darrers anys i com nosaltres estem aquí per defensar els 

interessos de la població de la Garriga i també veient els col·lapses que s’han produït 

aquests dies als hospitals amb els casos de grip, sobretot, que han augmentat, demanem 

que els servei nocturn d’urgències del nostre  CAP s’obri i que una de les accions que 

porti a terme el departament del Sr. Comín sigui obrir el servei nocturn d’urgències al 

nostre CAP.  

 

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

Per part del nostre grup li he de dir que donarem recolzament a questa moció tot i que 

tenim unes matisacions a fer. Podem donar recolzament a aquesta moció que en aquest 

moment trasllada la necessitat d’obertura dins una temporalitat que seria en aquest 

període d’hivern. 

De tota manera dir-los que certament el tema de l’estructura sanitària s’està debatent, de 

fet a nivell del Parlament de Catalunya, s’està creant un nou pla director d’urgència i 

atenció continuada en el que s’han de definir,  redefinir o importar nous criteris 

d’obertura. Nous criteris per abordar les diferents situacions sanitàries en què ens 
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trobem per tal de reorganitzar el sistema sanitari. En aquest moment el criteri 

d’estacionalitat podria prevaldre, no obstant és un criteri que s’està trencant i s’està 

trencant perquè aquest problema de col·lapse no es produeix només pel fet de 

l’estacionalitat en la que ens trobem, sinó que es produeix pel fet que any rere any, en el 

nostre país, va millorant l’atenció sanitària de les persones i allargant la vida dels 

nostres ciutadans i ciutadanes i ara   la gent viu molts més anys, per tant van amb molta 

més freqüència a urgències. Ens trobem amb aquest nou paradigma de gent de més edat 

amb multi patologies, perquè òbviament a més edat més patologies tenen i tenen més 

necessitat d’anar a les urgències hospitalàries. Per tant en aquest sentit s’està repensant i 

redefinint (em consta que hi ha un grup de treball al Parlament on hi són representades 

totes les formacions polítiques), aquest nou pla director d’urgències i atenció continuada 

per tal de redefinir si cal o no la reobertura dels CAPs. 

No obstant això i no obstant que nosaltres votarem favorablement aquesta moció (tot i 

que potser l’haguéssim hagut de presentar al mes d’octubre perquè hagués estat efectiva 

durant la campanya més forta de la grip), val a dir que en aquests moments tampoc està 

clar quantes visites rebrien els CAPs en horaris nocturns. Recordem que en molts casos 

els usuaris ja van directament derivats als hospitals o bé a través del servei 

d’emergències mèdiques (SEM) amb les ambulàncies o a través del 061 “ Sanitat 

respon” i recordar també que la mitjana d’usuaris del servei nocturn, (nocturn vol dir 

des de que es tanca la guàrdia que s’ha de trucar al 061), és d’un cas a la Garriga cada 4 

dies. Per tant això també s’hauria d’acabar de redefinir. En tot cas, entenent la finalitat 

d’aquesta moció, nosaltres, avui, hi donarem recolzament.  

 

Intervé el Sr. Lluis Marco ,en representació del grup municipal d’Acord+ERC-AM 

Bona nit. Com no podia ser d’altra manera el nostre grup farem el mateix que vam fer 

ara fa quatre anys, al 2013, quan vam presentar aquesta moció o una similar que 

demanava suport a les urgències nocturnes del CAP. Votarem a favor efectivament però 

és que els criteris son els mateixos. Aquella reducció va respondre a uns criteris de 

retallades que nosaltres ja no compartíem aleshores, evidentment seguim sense 

compartir i estem intentant revertir-ho, però és que a més a més va respondre al fet que 

s’estaven comptant números i no persones. 

Nosaltres érem partidaris ja aleshores i encara ho som ara, de mantenir la tranquil· litat 

de la població de que tindrà sempre el CAP obert, evidentment en la mesura del possible 

clar, però amb Sanitat i amb Educació no s’hi ha de jugar i no s’han de fer números sinó 
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que s’ha de mirar les persones, 

Considerem que, no obstant això, companys que esteu en partits de l’oposició al 

Parlament de Catalunya, estem amb uns pressupostos prorrogats i aquests pressupostos 

prorrogats ens han permès fer variacions. S’han invertit ja 17 milions d’euros en 

urgències d’hivern, tal com diu la companya de CiU, s’estan fent moltes variacions i un 

gran debat sobre les urgències, afortunadament. No només entre polítics, també entre 

gent del sector, com no pot ser d’una altra manera si és que volem reformar seriosament 

el sector i en aquest cas les urgències, però és que a més a més hem de comptar amb que 

tenim aquest pressupostos prorrogats i ho dic perquè convindria que aquests 

pressupostos deixessin de ser prorrogats i poguéssim invertir-hi realment el que convé 

per poder fer els canvis que ens convenen amb la sanitat i l’educació per tal que deixin 

d’estar retallats. Gràcies.   

 

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

Des de la CUP, al Ple de juliol de 2015 i en diverses ocasions també altres forces 

polítiques, com ja s’ha dit, denunciàvem el tancament del CAP en horari nocturn, per tal 

de demanar que estigui obert les 24h del dia. 

Considerem que les retallades de drets socials han de ser una mesura d’excepció que no 

s’hauria d’anteposar a la restricció de privilegis, els quals encara són presents a la nostra 

societat. L’accés a la salut és un dret bàsic reconegut a la Declaració Universal dels 

Drets Humans.  

Com que considerem que és una necessitat que es té tot l’any, demanem que es 

modifiqui la moció per reclamar l’obertura del cap en horari nocturn durant tot l’any i 

no només els mesos d’hivern. Si es fa aquesta modificació votarem a favor, del contrari 

ens hi abstindrem ja que la considerem incomplerta. Gràcies. 

 

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

Nosaltres afegirem que quan es posa un filòsof a dirigir Salut, amb tots els respectes als 

filòsofs perquè a mi m’encanta la filosofia per la meva formació humanística i de 

lletres,  i que l’únic mèrit que té aquest Conseller és haver tensionat el PSC amb la 

deriva sobiranista, aquí té el premi en forma de conselleria . Perquè dubto que amb allò 

que va crear de Socialisme, Catalunya i Llibertat fos escollit ni per una associació de  

veïns.  

Llavors ens passa el que ens passa i a més si després emanen d’aquest conseller paraules 
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i frases  lamentables i fins i tot m’atreviria dir miserables com ha fet donant-li la culpa 

de que hi hagi malalts als passadissos a les infermeres o dient al comitè d’empresa del 

Parc Taulí de Sabadell que l’hospital és seu, o la fantasmada, per no dir cacicada, de dir 

que l’Hospital General de Catalunya el comprarà i el posarà al servei públic quan estem 

pelats ... Home!.  

La reflexió que faig és que hem tingut mala sort a Catalunya amb els consellers de 

Sanitat, molt mala sort. En primer lloc crec que hauria  de ser-ho un del ram de la 

medicina..., que menys que això i més tal com està la medicina avui dia. Però hem 

tingut molt mala sort. 

Em sembla molt bona idea la del PSC que ha vist una esquerda on poder evacuar 

aquesta aigua, per dir-ho d’alguna manera, que ens està enfonsant les urgències 

sanitàries i per això ens hem afegit a la moció. Felicitem al PSC per haver-la presentat. 

 

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

Nosaltres ja vàrem manifestar que estàvem en contra del tancament, i només per aquest 

motiu ja estem a favor. 

  

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

Nosaltres votarem a favor també.  

 

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

No tenim cap tipus de problema en canviar la moció i posar que demanem que  s’obri 

tot l’any, però ens agradaria que fos una decisió consensuada. Dit això ho deixem a la 

consideració de la resta de grups polítics. Per la nostra part no hi hauria cap problema. 

En cas contrari  com hem presentat una moció la mantindríem amb aquest text. 

Per altra banda quan escoltava al company, al Sr. Marco pensava que la Conselleria no 

la portava Esquerra Republicana, però m’he quedat sorprès, perquè si és una conselleria 

que porten des del seu partit polític és tan fàcil com trucar a la porta i dir “escolta’m 

nosaltres reclamem això...reclamem l’obertura nocturna”,  no del CAP de la Garriga 

sinó de la resta de CAPs de Catalunya on s’han tancat les urgències nocturnes, és tant 

fàcil com això!. 

Abans la senyora alcaldessa ha dit una cosa que li agafo també, és a dir estem al Ple de 

la Garriga i no estem al Parlament de Catalunya, perquè  moltes vegades estem debatent 

coses i sembla que som parlamentaris.  Nosaltres estem demanant el que volem per la 
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Garriga, el que creiem necessari per la Garriga, per descol·lapsar l’hospital de 

Granollers en les urgències, perquè no sé quanta gent s’ha atès en  urgències amb el 

tema de la grip, però si que sé que hi ha molta gent de la Garriga que no ha anat. Han 

anat dins el seu horari (horari normal de CAP) tot i estar malalts perquè com sabien que 

no hi havia les urgències obertes han decidit esperar-se dos dies o tres dies per poder 

assistir al CAP. D’això en tinc constància, a la meva família ha passat, a dues persones i 

també sé de molta més gent. 

Entenem que el servei nocturn del CAP s’ha de mantenir  i si comencem per això per 

nosaltres ja és una cosa positiva, tot i que ens agradaria que fos cada dia, els 365 dies de 

l’any que s’obrissin les urgències nocturnes.  

 

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

A nosaltres també. Breument comentar que vostè ha dit que jo he dit que aquest és un 

debat que el nostre grup considera que s’ha de dur a terme en un altre àmbit i de fet si 

que poques mocions, Sr. Valiente, presenta el nostre grup que ja es debaten en altres 

àmbits, on pertoca. Creiem que on s’ha de dur a terme aquest debat polític és 

majoritàriament en el nostre Parlament, al Parlament de Catalunya. Jo em sento 

perfectament representada pels diputats i diputades de la meva formació que hi ha allà 

presents per tal que siguin ells els que duguin a terme els debats que de forma natural i 

històricament sempre s’havien dut  a terme en els diferents Parlaments. 

Altra cosa és que ara, certament, hi ha una tendència política local de reproduir els 

debats que es duen a terme en el Parlament. D’acord reproduïm-los i  per tant, en el cas 

que s’hagin de reproduir els debats,  nosaltres opinarem i participarem del debat com no 

pot ser d’una altra manera. No obstant nosaltres no som els promotors de dur  aquí al 

plenari, aquests debats que considerem pertoquen a un altre lloc.  

Dit això, el que també agrairia és que aquí al plenari quan manifestem la nostra opinió (i 

sé que és de bona fe i que no està fet amb cap mala intenció), però no podem referir-nos 

com a regidors a casos de les nostre famílies. Crec que hem d’anar més enllà i hem de 

ser capaços de donar dades, si les tenim, més generalitzades i no basar-nos en els casos 

que passen als nostres familiars, perquè amb tot el meu respecte i cordialitat, no venim 

aquí a parlar de les situacions amb les que ens hem pogut trobar o que ens ha pogut 

passar a qualsevol de les nostres famílies. 

Per acabar i per tancar la intervenció del nostre grup, com ha dit el regidor, Sr. Marco,  

certament que hi va haver una època de retallades, però no cal entrar al debat de l’origen 
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de les retallades perquè ara no cal entrar en aquest debat. És cert que es van haver de fer 

uns ajustos, alguns necessaris, alguns forçats . És cert que a ningú li ha vingut de gust 

prendre aquestes mesures, és a dir no es feien i es celebraven sinó que gairebé es feien 

plorant , però s’havien de prendre aquestes mesures. Der fet sabíem tots la situació en la 

que estaven .   

I finalment no vull deixar de recordar una frase que sabran tots i que es va dir, que és “ 

les hemos destrozado el sistema sanitario” . No oblidem aquesta frase!.... “ les hemos 

destrozado el sistema sanitario”, i sabem molt bé en quina conversa es va fer aquesta 

afirmació.  

Per tant, retallades si, ajustos també, de manera dolorosa, difícils de defensar, difícils 

d’explicar, ara bé certament amb una guerra bruta al darrera que es va descobrir i que no 

hem de fer veure que no ha existit, perquè ha existit, existeix i és present cada dia. “ Les 

hemos destrozado el sistema sanitario”!, i aquesta frase no és inventada. 

 

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

Estic convençut, company Sr. Valiente, que el conseller de sanitat no té cap interès a 

que les urgències nocturnes de la Garriga, ni de Caldes, ni de cap altra població estiguin 

tancades. Insistiré amb el fet que estem treballant amb pressupostos prorrogats i la 

pròrroga permet fer el que permet... Voteu a favor dels nous pressupostos, estic 

convençut que hi hauran grans canvis. N’estic segur. 

Dit això, la intenció del  conseller Sr. Comin (el coneixeu més vosaltres que nosaltres, 

em refereixo al partit socialista, o a ciutadans pel canvi, que no  pas Esquerra 

Republicana que de fet hi és des de fa poc temps),  no és de que la situació sigui la que 

és.  

Nosaltres volem la independència i tirar recte que segur tot funcionaria molt bé.  

Referent als temes que ens ha dit el company Sr. Guillén, després del que ha dit la Sra. 

alcaldessa que ho subscric de dalt a baix, el tema de “ les hemos destrozado el sistema 

sanitario”... han enxampat a tants polítics espanyols dient tantes burrades sobre catalans 

o sobre gent que treballa pel seu país, tan és d’on sigui, que les teves afirmacions...., una 

perquè directament és mentida i l’altra perquè és imprecisa i fora de context i la tercera 

perquè és feta amb mala fe i a més a més sense cap mena de contingut ... ostres 

company! mirem de respectar-nos tots una mica més que amb el tema de la sanitat no 

s’hi juga. I insisteixo el dia que siguem independents veuràs com el Govern podrà tenir 

per tots els ciutadans l’hospital general de Catalunya. Gràcies. 
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Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

Li anava a contestar a la Sra. alcaldessa, però primer li preguntaré al Sr. Marco. 

Digui’m que és mentida, precisi, perquè ha dit tres coses però no ha precisat res.  

A veure Sra. Budó, “ ...Le hemos dado en todos los morros con Ramón Bagó, le hemos 

destrozado el sistema sanitario, le hemos acusado, estamos jorobandoles”, despreciable 

la gravació, despreciable de totes maneres. Jo em vaig posicionar en aquest plenari 

contra les gravacions del Sr. Fernández Díaz, però no posem la culpa de què la sanitat 

catalana està com està per culpa del Sr. Fernández Díaz, perquè aquesta gravació el que 

esta desxifrant és una sèrie d’accions o de presumpta corrupció al sistema sanitari 

català. Si agafem la frase, l’agafem tota sencera i no la part que ens interessa perquè fins 

i tot el col·lectiu sanitari, amb la campanya aquella de les creus que va fer l’Assemblea 

Nacional de Catalunya,  se’ls ha tirat a sobre per intentar manipular com ho han fet. A 

mi em sembla molt greu que la Sra. alcaldessa citi aquest frase de forma tan esbiaixada 

com l’ha citat.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Sr. Valiente hi havia el debat sobre si acceptaven o no la modificació dels acords de la 

moció, amb la temporalitat o ho deixàvem tot l’any. Suposo que cada formació política 

s’hauria de posicionar al respecte.  

 

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

Jo he dit que si hi ha consens si.  

 

Segueix la Sra. alcaldessa; 

La CUP ha dit que també. Acord-ERC també, ICV, Solidaritat i nosaltres també, per 

tant estaríem d’acord en canviar la temporalitat de l’obertura del CAP i sol· licitar que 

s’obri tot l’any a les nits. Si?. 

 

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

Doncs gràcies. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

En aquest cas si els sembla modifiquem la temporalitat d’obertura del CAP. 
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Digui Sr. Secretari. 

 

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

El punt quedaria redactat així “ Demanar al Govern de la Generalitat que reconsideri el 

tancament nocturn del nostre CAP durant tot l’any” ? 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

Exacte. Però jo crec que posaria “  que reconsideri el tancament nocturn del CAP” i 

prou, no cal posar durant tot l’any. No cal posar-hi tempo.  

 

La moció queda redactada de la forma següent: 

«Moció, que presenta el grup municipal del PSC-PA amb l’adhesió de SI-Solidaritat i 

Ciutadans,  per reclamar l’obertura nocturna del CAP 

 

Vist que durant el mes de Desembre i el que portem de gener, hem vist augmentar els casos de 

grip vírica entre els nostres ciutadans i ciutadanes, el que ha fet també que les urgències 

nocturnes es col·lapsessin en els hospitals catalans  

 

Vist que aquest col·lapse a comportat que el servei no fos l’adequat i els usuaris han patit 

diferents inconvenients agreujant aquest fet. 

 

Vist que el CAP de la Garriga, va patir un tancament del servei nocturn, el que ha produït que 

molts garriguencs i garriguenques, han hagut d’anar a l’Hospital de Granollers, o esperar la 

obertura del nostre CAP per poder ser assistit, fet que ha col·lapsat el servei en horari normal i 

que ha provocat que els metges de guàrdia hagin hagut de fer sortides domiciliàries.   

 

Per tot l'exposat, els Grups Municipals del PSC-CP, Ciutadans  i Si-Solidaritat  proposen al ple 

de l'Ajuntament de la Garriga els següents acords 

 

1. Demanar al Govern de la Generalitat que reconsideri el tancament nocturn del nostre CAP  

 

2. Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups del Parlament de 

Catalunya, a les entitats municipalistes i a la direcció del CAP de la Garriga.» 
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El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 4 Acord+ERC-AM, 2 

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

la Corporació, aprova  la moció. 

 

 

Moció, que presenta el grup municipal del PSC-PA, per reclamar la reducció de l’IVA  a les 

factures dels subministres 

 

La pobresa energètica és una de les conseqüències més devastadores de la greu crisi econòmica 

que bona part de la societat està patint. En aquests moments on estem vivint la onada de fred 

més abrupta dels darrers anys, no podem deixar de banda i en l’oblit a les persones que més 

malament ho estan passant als nostres municipis i que no poden fer front a les despeses de 

subministrament mensual.  

 

Vist que el Govern Central, defensa l’apujada de la factura de les companyies elèctriques, que 

en dos anys hem vist augmentar més d’un 100% protegint a les grans companyies, en comptes 

de protegir a les persones que estan patint la pobresa energètica en les seves pròpies carns. 

 

En canvi, des de les administracions locals i en alguns casos, les administracions autonòmiques, 

estan involucrant-se amb aquestes famílies, un treball que es fa difícil ja que el Govern Central i 

els seus mecanismes opressors no deixen de posar esculls, en aquestes gestions. 

 

A Catalunya disposem de la Llei 24/2015 de mesures urgents contra l'emergència habitacional i 

la pobresa energètica, en vigor des de l'agost de l'any passat. Però no s'ha desplegat el reglament 

corresponent, per tant no és efectiva ni eficaç quant al seu el compliment per part de les 

companyies subministradores. S'han de prendre les mesures necessàries urgentment per aturar la 

situació de pobresa energètica que agreuja encara més la situació de les famílies més 

vulnerables. És del tot irresponsable i temerari, que les Administracions Públiques, deixem 

passar un hivern més, sense resoldre aquesta problemàtica administrativa. 

 

Entenem que els subministres s’han tornat un bé de primera necessitat i no entenem que estiguin 

gravats amb el màxim percentatge de l’IVA, com si, davant de l’onada de fred que estem 

passant, sigui un temeritat per part de les famílies, encendre la calefacció, per posar un exemple.  
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Podem entendre, tot i que no compartim, que les polítiques del Govern Central sigui protegir les 

grans empreses, de les quals poden tenir certs interessos, en comptes de defensar el dret dels 

ciutadans i ciutadanes. Però entenem que es poden fer mesures que no ataquen directament als 

lobbys empresarials que vol defensar aquest govern de dretes, com són els impostos directes. 

 

Els ciutadans i ciutadanes, ens trobem davant d’una tessitura difícil d’entendre; ja no lluitem per 

una societat millor, sinó lluitem perquè els nostres drets siguin aplicats, d’igual forma que ens 

obliguen a aplicar els nostres deures. 

 

Per tot l'exposat, el Grup Municipal del PSC – CP proposa al ple de l'Ajuntament de la Garriga 

els següents acords 

 

1. Demanar al Govern Central que faci un Decret on quedi reflectit que les despeses que tenim 

les famílies per subministres, siguin considerades de primera necessitat.  

 

2. Demanar al Govern Central que d’aquesta forma, redueixi l’Impost del Valor Afegit, dels 

subministres i apliqui el gravamen super reduït del 4%.           

 

3. Traslladar aquest acord al Gobierno Central, als grups del Congrés dels Diputats, als Grups 

del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes i a les Plataformes de la PAH i a la 

Aliança Contra la Pobresa Energètica. 

 

INTERVENCIONS  

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

Aniré ràpid. Bàsicament sé que el Sr. Guillén em dirà que no és una cosa que sigui 

competència de l’ajuntament, ni res per l’estil però és veritat que en temes de pobresa 

energètica cada dia surten casos nous i si us heu adonat hi ha dos o tres atesos que 

repetim exactament d’una moció que vàrem fer fa dos mesos i és perquè la situació és la 

mateixa. Entenem que el govern de l’Estat podria considerar que els subministres tant 

elèctrics com els combustible que utilitzem per escalfar la llar ( o fins i tot la llenya), 

són bens de primera necessitat i no tributar-los amb el 21% sinó amb el 4% que és 

l’IVA super reduït i d’això parla la moció.  

 

Intervé la Sra. Meritxell Budó, en representació del grup municipal de CiU: 
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Per part del nostre grup (vagi per endavant que donarem suport a la moció) dir que ens 

sembla que s’han quedat molt curts. Sincerament el problema de la factura de la llum no 

està precisament en l’IVA. Recordin que del total  de la factura només un 35% es 

correspon amb el consum real, la resta són peatges i impostos. Per tant penso que el 

tema de la factura de la llum va molt més enllà que pròpiament l’impost del valor afegit 

que passaria del 21% a reduir-lo al 4%. En aquest sentit alguns partits polítics ja  ho 

hem demanat, el Partit Demòcrata ho ha demanat i en aquest cas convido a altres 

formacions a que també ho demanin o potser ja ho han fet; en aquest cas en el Congrés 

dels Diputats s’han presentat dues iniciatives una de compareixença a la Comissió 

d’Energia del ministre Álvaro Nadal  perquè informin sobre el desmesurat increment de 

preus de l’energia en els darrers mesos, segons la Comissió nacional del mercat de 

valors, s’ha incrementat un 30% des del passat  mes de maig,  i sobre les polítiques que 

pensen adoptar des del Ministeri per tal de reduir les tarifes de llum i de gas de les 

famílies i de les PIMEs, no només de les famílies perquè aquest cost també el suporten 

les nostre petites i mitjanes empreses i és un cost molt important per la productivitat i la 

competitivitat d’aquestes empreses. 

També s’ha proposat la creació d’una subcomissió per analitzar la configuració del preu 

de l’electricitat , és ben sabut que cal modificar el sistema de fixació del preu a través de 

subhastes, ja que avui, el darrer dels KW que entra en la producció -el més car- és el que 

determina el preu de tots els KW consumits amb anterioritat i això, sincerament, és una 

salvatjada. 

A nosaltres ens hagués agradat que aquesta moció hagués anat més enllà. Certament 

aquesta alça de preus energètics, incontrolada i incontrolable en aquests moments, 

agreuja el problema de la pobresa energètica de moltes famílies del nostre país. Creiem 

també que  cal   avançar cap a la transició energètica (per estalvi, per eficiència… )  

amb l’ús de renovables. . 

Que cal derogar d’una vegada per totes ( i aquí convido a tots els grups que vam donar 

suport a la formació de govern per part de Mariano Rajoy), el Reial Decret 900/2015 

que imposa peatges a la producció d’energia elèctrica per l’autoconsum. Sincerament 

això  ja s’hauria de derogar. 

Necessitem millors preus per a famílies i PIMES, perquè certament el sistema energètic 

espanyol afecta la competitivitat de les nostres empreses. Per tant tot i donar suport a 

aquesta moció sincerament creiem que el problema real va molt més enllà del que és 

solament el tema de l’IVA.  
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Intervé la Sra. Dolors Castellà, en representació del grup municipal d’Acord+ERC-AM: 

Bona nit. Tornarem a repetir el que vam dir a la moció que van presentar al novembre, 

no té gaire diferència. De fet parlar de pobresa energètica i de grans companyies amb 

aquests monopolis és com anar debatent una cosa que no acabem de fer-la sòlida mai.  

La moció per a reclamar la reducció de l’IVA a les factures de subministraments. 

Aquest és el títol de la moció. De fet ens hi posem amb aquella poca fe.  Evidentment hi 

votarem a favor no sense dir però que esperem i desitgem que en el marc de la nova 

república la gestió dels productes de primera necessitat quedin supeditats a lleis que 

parteixin dels subministraments com un bé comú i no pas com un producte lucratiu per 

a uns quants. 

Al cos de la moció parleu, altra vegada,  de la llei 24/2015 com a una llei no efectiva ni 

eficaç. Doncs bé, tornem a repetir un cop més en aquest plenari que es tracta d’una llei 

aprovada pel Parlament de Catalunya i de la qual també s’han desenvolupat els 

procediments per a poder-la aplicar.  

La llei 24/2015, els articles que fan referencia a la pobresa energètica no estan suspesos 

pel Tribunal Constitucional i per tant, estan en vigor des del 29 de juliol amb 

l’aprovació de la llei i des del novembre de 2015 quan la Generalitat publica els 

protocols i procediments d’aplicació de la mateixa. S’han elaborat i aprovat protocols 

d’aplicació de la llei adreçats als serveis socials municipals i s’han publicat a la web de 

l’agència catalana de consum. 

El govern català ha desplegat les mesures necessàries per tal de garantir que cap persona 

es vegi privada de l’accés als subministraments bàsics.  No entenem massa aquesta 

insistència pel que fa a la no reglamentació de la llei, aquesta llei està perfectament 

protocolitzada i procedimentada i s’aplica des de fa més d’una any. 

No s’entendria que l’agència catalana de consum admetés denúncies d’incompliment de 

la llei en base al codi de consum si fos una llei que no es pogués aplicar per manca de 

procediment que dieu. 

Pel que fa a demanar al govern central com diuen vostès,  que les despeses de 

subministraments siguin considerades de primera necessitat i que s’apliqui un IVA del 

4% ens sembla perfecte tot i sorprendre’ns,  ja que és el govern central qui determina els 

tants per cents dels IVA’s i són vostès qui donen suport a un govern que els estipula 

d’aquesta manera. I no sense tenir en compte també que són alts càrrecs dels antics 

governs socialistes, entre d’altres, qui formen part ara, o han format, de les juntes de les 
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grans companyies subministradores   que són les que, al cap i a la fi,  decideixen les 

tarifes amb l’aprovació del govern a qui vostès donen suport. 

Entenem però que l’essència de la moció és en benefici dels usuaris i per tant hi votarem 

a favor. 

 

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

Nosaltres ens abstindrem en aquesta moció per dos aspectes que destacaré: Creiem que 

la mesura que farà acabar amb la pobresa energètica és la renacionalització dels serveis 

de subministres. 

Entenem que els subministres són bens de primera necessitat com diu la moció i estem a 

favor que l’IVA associat és molt car. Però tot i així, la pobresa energètica no la viu 

tothom i considerem que una baixada general de l’IVA afavoriria les empreses 

elèctriques i faria que es recaptessin menys impostos i tampoc afavoriria la regulació 

dels preus imposats per les grans empreses i les portes giratòries que s’hi esdevenen. La 

renacionalització de les grans elèctriques i empreses de gas i aigua per aconseguir una 

gestió pública dels subministraments permetria un abaratiment dels costos, poder fer 

tarifes progressives per a les persones usuàries, tenint en compte els casos de major 

vulnerabilitat econòmica i abaixar els preus a col·lectius de major vulnerabilitat social.  

Per altra banda, la moció té cap perspectiva municipal quan sí que podria tenir-ne i 

remetent-nos a una moció que vam presentar al ple del mes d’octubre de 2015 on es 

preveia tenir una persona especialitzada o un servei especialitzat dins de Serveis Socials 

d’atenció a la pobresa energètica, dissenyar un Pla d’Emergència Municipal contra la 

Pobresa Energètica, estudiar la viabilitat de les municipalitzacions del servei de gestió 

de l’aigua que si és competència municipal  i quan s’acabi el contracte es podria 

començar a estudiar . Instar i fer pressió a les empreses distribuïdores d’aquesta aigua, 

electricitat i gas que fan el servei de distribució a la Garriga que contemplin mesures 

socials . Pensem que li manca tota aquesta part, unes mesures que desconeixem 

exactament  si s’han dut a terme o no, però que  està clar anirien més en aquesta línia 

d’intentar que es faci efectiu. 

A nivell de l’Estat espanyol demanar aquesta nacionalització. Gràcies. 

 

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

No sabia jo que el PSC estès donant recolzament al govern, però el Sr. Valiente ja 

s’explicarà. Igual que es diu que Ciutadans dóna recolzament, home dóna recolzament a 
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una part no al tot, però aquesta és una altra història que no ve al cas. Hem compartit 

molt ja el que es diu en aquesta moció perquè és redundant en segons quins temes i hi 

podríem estar d’acord. 

Abans es  referia la Sra. alcaldessa a aquells partits que estem donant suport al Partit 

Popular a veure si podem canviar les coses. Jo crec que ja s’està fent, hi ha unes 

majories ara mateix al Congreso de los Diputados que ho permet i tant Podemos, con el 

Partit Socialista, com el meu propi grup parlamentari, com el Partit Popular, s’estan 

revisant tots els protocols, més que res, per exemple, per tenir una llei de pobresa 

energètica d’abast estatal amb les particularitats que pugui tenir cada comunitat 

autònoma i a part també s’està treballant en el tema de la regulació elèctrica, òbviament 

això no ho tindrem quan la legislatura, com aquell que diu, acaba de començar. 

Però ens haurem d’abstenir a la moció perquè hi ha un apartat en què vostès diuen que 

s’ha de reduir l’IVA a un 4% i ara mateix per un mandat comunitari no podem reduir 

més coses al 4%  i jo , que ja sabeu que soc molt legalista i m’agrada puntejar-me la llei 

des de la primera “a” a  l’última “z”, malauradament m’haig d’abstenir.  

A més penso que l’IVA no soluciona res  com s’ha dit per aquí, no se si ha estat la 

pròpia alcaldessa la que ho ha dit o  qui. Penso que l’IVA no acaba de solucionar res, és 

un tant per cent molt petit. Pots apostar per energies fotovoltaiques, que costen al 

voltant de 2.000 € i que poden abastir una família gairebé de per vida. És a dir tot el que 

sigui autogestió energètica. Potser hauríem d’haver apostat per aquí, té més futur que no 

pas anar subvencionant o retallant IVA. Tanmateix ens abstindrem.  

 

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

Vagi per endavant que votarem a favor, perquè ens sembla bé abaixar l’IVA. Mai faig la 

falca partidista però nosaltres ja ho vàrem dir al debat del Patronat, que estàvem a favor 

de la municipalització de l’aigua i creiem fermament que vist el que s’ha vist també 

s’hauria de fer amb tots els serveis bàsics, com la llum, el gas ... perquè som una 

societat que no es pot estar sense robar i els polítics que se’n van cap allà tots roben. 

 

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

Nosaltres estem a favor i creiem que cal tenir una llei que protegeixi la gent davant 

l’abús de les elèctriques com ara s’està veient amb els preus.  

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP: 
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Seré molt breu, el que no volíem ser és redundants en alguns acords. És a dir, ara han 

reclamat que potser havíem d’haver fet algunes reclamacions que ja estan aprovades pel 

plenari de l’ajuntament de la Garriga i per tant s’estan duent a terme. Sobre el tema de 

les energies renovables també s’han aprovat mocions en aquest sentit .  

Nosaltres amb aquest moció només demanàvem una cosa bàsica que els subministres 

siguin reconeguts com bens de primera necessitat i per tant es redueixi l’IVA al 4%. 

Estem d’acord que poder és una petició simbòlica aquesta reducció, però a la vegada 

entenem que fa uns dies el President Puigdemont amb l’alcaldessa de Barcelona i amb 

altres entitats municipalistes van signar un acord on demanaven afrontar ells el 50% de 

la despesa que generés la pobresa energètica i demanaven a les elèctriques que 

assumissin el 50% restant i revisar el protocol que hi ha fins ara. Per tant  el protocol és 

vigent però hi ha coses a millorar, això nosaltres ho tenim clar però, ja hi ha estaments 

que ja ho estan fent. La única cosa que demanem és considerar els subministres com a 

bens de primera necessitat, encara que segurament no és competència nostra però 

entenem que també ajuden a les famílies  i com han dit abans també a les PIMEs que 

poden generar fins i tot riquesa.  

 

El Ple de l’Ajuntament per 14 vots a favor (7 CiU, 4 Acord+ERC-AM,  1 PSC-CP, 1 SI-

Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E), 3 abstenció (2 C.U.P-P.A , 1 C’s), dels 17 membres assistents, 

essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova  la moció. 

 

 

9. Precs i Preguntes  

 

Prec que presenten  els Grups Municipals del PSC – CP, Si-Solidaritat i C’s, de la Garriga 

sobre l’acord del seguiment dels acords de mocions anteriors.  

 

Vist que a durant la legislatura es va aprovar una moció, a petició del Grup Municipal de 

Ciutadans, on es demanava que l’equip de govern, de forma sistemàtica, informés de l’aplicació 

dels acords de mocions, encara no assumits.  

 

Vist que l’Equip de Govern en reiterades ocasions ha explicat que tenien la voluntat de poder 

complir aquest acord, però que hi ha acords de mocions que a l’actualitat no sabem en quin punt 

estan i que des de l’equip de govern no se’ns dona cap tipus d’explicacions, si no és a preguntes 
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de la oposició. 

 

Vist que entenem que aquest, és un acord que es pot realitzar de forma immediata i que no 

entenem el perquè no s’està realitzant ja.  

 

Per tot això formulem el següent prec 

 

• Que l’Equip de Govern faci efectiu l’acord de ple de fer el seguiment dels acords de totes 

les mocions aprovades pel Plenari de l’Ajuntament de la Garriga  

 

INTERVENCIONS  

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

Vull afegir que a última hora la CUP també ens va demanar d’adherir-se al prec. Seria 

un prec al que també s’adheriria la CUP  

Us haig de confessar que quan vam redactar el prec, al principi vaig fer una mica de 

Nostradamus i li vaig dir a la meva parella, que era la que tenia al meu costat en aquell 

moment, (i ara parlo de família, ho sento!)  “ Escolta’m segur que abans que arribi el 

dimecres ens han convocat a una reunió per parlar d’aquest tema “  i estava patint 

perquè no teníem convocatòria, però després vam rebre el mail del Sr. Calatrava dient 

que a partir d’ara es farien reunions per fer el seguiment de les mocions... no, no... jo 

vaig preguntar i se’m va dir que si, que seria per parlar de tots els temes.  I vaig 

preguntar: Però pel seguiment de les mocions que tenen a veure amb l’àrea d’hisenda o 

de totes les mocions?  I se’m va dir que de totes les mocions. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Sr. Valiente hauríem d’anar presentant el prec i després en tot cas ja farem el debat.  

 

Segueix el Sr. Valiente: 

Estic fent la presentació i estic dient que vostès ja van agafar abans del ple de dimecres 

el compromís de convocar-nos a una reunió en aquest sentit, amb un mail del Sr. 

Calatrava.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

D’acord. 
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Segueix el Sr. Valiente: 

Tot i això presentem el prec i demanem que se’ns convoqui per fer el seguiment dels 

acords de les  mocions. 

 

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

Hola novament a tothom. De fet ho acaba de comentar. En resposta a aquest prec que 

heu presentat, des de l’àrea d’hisenda s’ha definit un planning, perquè la meva àrea 

també vol contemplar que en aquestes reunions  es tractin d’altres aspectes de demandes 

o de les pròpies mocions que presenteu als plens . És una reunió trimestral que seguirà 

els trimestres naturals, el 30 de març, 29 de juny, 28 de setembre i 21 de desembre, totes 

a les 20 h perquè hi pugui assistir tothom i això és aquest plànning que se us va fer  

arribar. A partir d’ara i durant aquest any ho teniu tot programat i esperem que aquestes 

reunions puguin ser prou satisfactòries per tots vosaltres. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa:  

En el marc d’aquest calendari que els va presentar el Sr. Calatrava i que originàriament 

tenia a veure amb el compromís que s’havia adquirit com a govern de poder fer el 

seguiment dels pressupostos  trimestralment com ens havien demanat en el ple de 

pressupostos, vàrem considerar que per no estar convocant cada dia reunions, les podem 

allargar una mica i aprofitar les mateixes convocatòries per incloure altres temes.  

En aquest sentit el Sr. Calatrava es va oferir perquè en aquestes mateixes reunions en 

que en una primera part podríem fer el debat i el seguiment dels pressupostos i a la 

segona part podríem fer el debat i el seguiment de les mocions. Prèviament s’haurà dut a 

terme una tasca per part de la secretaria de la casa de fer un llistat de quines són les 

mocions que s’han aprovat, quins són els acords i de quina manera s’han acomplert i 

quins són els que estan pendents d’acomplir per poder anar fent el seguiment 

periòdicament. Aquesta seria la metodologia de treball que nosaltres proposàvem com a 

equip de govern a petició, no  només d’aquest prec que ens presentaven ara, sinó que 

això ja s’havia vingut treballant amb el compromís que havíem agafat pel tema dels 

pressupostos.  

 

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

Vull celebrar que l’esperit “Israel Molinero” encara sobrevoli per aquest plenari, perquè 
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no crec que ni ell, ara ja fa un any que va entrar la Sra. Farrerons,  creuria que arribés. 

Dit això, jo espero que aquest govern, d’una vegada, no haguem de fer aquests precs i 

després tenir una reacció. Que siguin una mica més proactius . No podem estar tota 

l’estona pregant allò que ja se sap d’antuvi que s’havia d’haver fet. Gràcies. 

 

 

Prec que presenten  els  Grups Municipals del PSC – CP i C’s  de la Garriga sobre els canvis 

en el servei de la línia regular d’autobusos.  

 

Vist que a inicis del 2017 va haver un canvi al servei de la línia de transport regular que uneix 

Vic i Barcelona i la línia que uneix la Garriga amb Granollers.  

 

Vist que l’Ajuntament de la Garriga, va fer un anunci dos setmanes després que aquest servei, 

depenent de la Generalitat de Catalunya, entrés en funcionament, fet que denota que 

l’Ajuntament de la Garriga no estava gens informat.  

 

Vist que aquest canvi s’ha fet sense tenir en compte als usuaris i sense valorar el possible 

perjudici que pot comportar aquests canvis. 

 

Vist que s’han modificat el recorregut i les aturades que feia el servei a la Garriga, fent que 

alguns usuaris surtin afectats amb el canvi.  

 

Per tot això formulem el següent prec 

 

1. Que continuï vigent l’anterior  horari i que s’estudiï   el servei i possibles millores pels 

usuaris de la Garriga.  

 

2. Que l’Ajuntament informi adequadament dels canvis que s’ha produït en el servei fins que no 

estigui revertit.  

 

INTERVENCIONS  

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

Hem vist que hi ha uns canvis a la línia d’autobusos que ens han sobtat molt, 

bàsicament perquè des de l’ajuntament de la Garriga es va informar 15 dies després de 
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què entressin en circulació i perquè com soc un ciutadà que si em donen unes ordres jo 

les compleixo a “rajatabla”, quan ens van informar (perquè clar nosaltres ens vam 

informar al facebock de la Garriga) i quan vaig    consultar  se’m va dir que havia 

d’enviar un correu electrònic a Sagalés per informar-me i ho vaig fer. Vaig enviar un 

mail a Sagalés per informar-me i ara mateix no tinc cap tipus de resposta per part de 

l’empresa Sagalés sobre quines seran les avantatges que tindran els ciutadans i 

ciutadanes de la Garriga amb aquests canvis en la línia i volia saber si a l’ajuntament de 

la Garriga us havien consultat per fer aquests canvis.  

Com no he rebut cap tipus d’informació per part de l’empresa Sagalés i em sobten 

aquests canvis, perquè a part he entrat a la web de Sagalés per mirar els horaris i les 

aturades que fa l’autobús que ara enllaça la Garriga amb Montornès  i només hi ha una 

parada a l’horari i has d’entrar a un altre link on posa totes les parades que fa però dins 

l’horari els posa tots, els de les Franqueses, tota la resta, però de la Garriga només en 

posa un, que és Can Torre de la Riba. És l’únic horari de pas que posa.Tot plegat em 

sobta sincerament i com Sagalés seguint les instruccions que se’m van donar, no m’ha 

donat resposta el meu prec era per veure si em podien donar resposta. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa:  

Sr. Valiente després del plenari si no li sap greu, no aquí a micro obert perquè no cal, 

em diu de quina àrea va obtenir aquesta resposta. Ho deixem per després del plenari, 

però ens ho notifica perquè certament no és una resposta encertada i per tant prendrem 

les mesures pertinents perquè no es torni a produir una resposta d’aquest tipus. 

 

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via pública: 

M’agradaria puntualitzar un parell de coses abans, Sr. Valiente i Sr. Guillén que son els 

que han presentat el prec. Per una banda dir que les paraules que fan servir “... fet que 

denota que l’ajuntament de la Garriga no estava gens informat...” home!.  Cal dir que 

des del mes de setembre estem parlant d’aquest tema amb l’empresa i em sobta, per 

tant, que digui que no estem informats d’un canvi en una línia.  

No li dic que no al fet que l’ajuntament de la Garriga va trigar 15 dies a donar la 

informació, però l’empresa a les marquesines, una setmana abans va posar tota la 

informació que havia de posar. És cert i reconeixem que des de l’ajuntament es va donar 

tard la informació, però l’empresa si la va donar amb temps i no oblidem que és una 

empresa privada que depèn de la Generalitat i que evidentment consulta amb nosaltres 
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les propostes de canvi d’horari , però només consulta, però que en aquest cas tampoc 

ens ha fet gaire cas, li haig de dir així de clar, nosaltres no tenim potestat per fer-los 

canviar els horaris . Podem dir-los que  no ens sembla bé la ruta, per exemple, però no 

podem fer-los canviar perquè si, perquè siguem l’ajuntament de  de la Garriga.  

Bé posats ara a parlar del tema en si, dir-los que hi hagut un canvi a la línia de 

Granollers, es perden un parell o tres de minuts en fer el transbordament, però també és 

cert que hi ha hagut canvis en positiu a la línia de la Garriga  a Granollers, hi ha més 

freqüència d’autobusos de la que hi havia abans i també una cosa important és que ara 

hi ha una parada a l’hospital de Granollers, cosa que abans no hi era i molta gent ho ha 

agraït. 

Això no excusa el fet que hagin fet aquest transbordament de la gent que fa el viatge de 

la Garriga a Barcelona, no ho estic excusant, però és cert que creiem hi ha un parell de 

mesures, d’actuacions que han aplicat i que creiem són positives per els usuaris de la 

Garriga.  

A partir d’aquí, com li deia hem tingut, evidentment, informació d’ells des del mes de 

setembre, si volen els hi puc passar també aquest dossier, si els interessa, perquè vegin 

els canvis i vegin les propostes que ens van fer i com deia l’empresa Sagalés en aquest 

cas ha decidit aplicar aquestes mesures,  ens ha informat però no ens ha fet cas. 

 

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

És cert Sr. Esteban que per anar cap a Barcelona hi ha major freqüència d’horari, però si 

vens cap a la Garriga pot enxampar-te precisament que has d’esperar-te 25 minuts en 

què no tens  autobús. Dit això a mi el que em sobta és que no haguessin proposat des de 

l’ajuntament, perquè ja sé que no podem canviar horaris, però proposar que   2, 3, 4 

autobusos al dia almenys siguin directes.  

Jo aquí... primer la desinformació a la resta de grups municipals que no sabíem 

absolutament res fins que ha explotat la bomba, cosa que per altra banda ja acostuma a 

passar , i segon jo penso que aquesta proposta s’havia d’haver posat sobre la taula . 

Almenys la Garriga mereix per la seva quantitat d’habitants i per com tenim l’R3, dos, 

tres, quatre ... i no diguin que tots els usuaris estaven avisats...només falta escoltar la 

noticia que va sortir a Radio Silenci i veurà com els usuaris no estaven  informats i es 

van trobar amb la sorpresa.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 
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De fet ho podem compartir, nosaltres no vam fer cap informe favorable per dir a 

l’empresa Sagalés que ens semblaven fantàstiques les seves noves mesures o els seus 

canvis de ruta o tot plegat. En aquest sentit ens van venir a vendre la cosa feta, ens van 

venir a explicar la decisió presa, no han compartit amb nosaltres el debat ni la decisió 

final . No hem pogut participar, perquè nosaltres els hi vam manifestar al mes de 

setembre la nostra contrarietat a que es duguessin a terme aquestes mesures que tot i que 

celebràvem i ens semblaven molt bé i necessari i un deute gairebé històric que l’autobús  

interurbà arribés a l’hospital de Granollers, a l’hospital comarcal, perquè és el nostre 

hospital comarcal i era una vergonya, (ara fins i tot ho havien empitjorat, perquè ara no 

només et deixava a la baixada de l’hospital sinó que encara ho feia més lluny) . Per tant 

per nosaltres era de justícia que es reparés donat que la majoria dels usuaris de Sagalés 

van a l’hospital, al jutjat... van a fer aquests tipus de tràmits . 

No hem tingut cap capacitat  de decisió, perquè no ens pertoca des de l’àmbit municipal 

prendre aquestes decisions i així és.  

 

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via pública: 

Només una dada i torno a repetir, no és que estigui d’acord amb la supressió dels 

directes de la Garriga a Barcelona, però de les cinc franges horàries que hi havia a la 

Garriga abans (que sortien directes a Barcelona), la mitjana d’usuaris dels dies feiners 

era de 2,99 . Tres usuaris al dia. No ho excuso, però la dada ha de fer reflexionar una 

mica. Suposo que per funcionament intern de l’empresa era un servei que no els 

funcionava i repeteixo que no ho excuso. Però son dades que ens han presentat ells. 

 

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

Per acabar el debat només quatre apunts. És una concessió, una empresa que es presenta 

per tenir aquesta concessió. Ja sé que no és municipal, però entenc que en una concessió 

i si no t’interessa no et presentis.  

Un segon apunt. Esperàvem la resposta del tema de l’hospital , com us he dit abans som 

Nostradamus. Amb dos cotxes vam fer una cosa que podia haver fet, suposo, Sagalés 

que és veure si la línia regular en comptes de passar pel carrer Girona, passés per 

l’avinguda de l’Hospital i anés pel passeig de la Muntanya quan temps més trigaria. 

Vam trigar un minut vint-i-un segons, un minut vint-i-vuit i un minut trenta menys pel 

carrer Girona. És a dir no crec que aquest sigui el motiu, per tant  es podia haver lluitat 

fa temps per tenir una parada a l’hospital i canviar la ruta.  
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A l’octubre nosaltres vam presentar un prec on parlàvem del tema de la línia regular i 

vostès no ens van informar que s’estaven mantenint converses amb Sagalés sobre aquest 

tema.  Fa un moment acaben de dir que els van informar al setembre i en aquell moment 

ens podien haver dit que s’estava parlant del tema dels canvis en la línia i llavors 

nosaltres fins i tot podíem haver donat idees, que potser Sagalés no hagués acceptat, 

però podíem haver donat idees i no ens han deixat participar, en aquell moment van 

callar.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa:  

Bé, en tot cas idees en van donar vostès i en vam donar nosaltres.... perquè això no ha 

estat una decisió de l’equip de govern de l’ajuntament de la Garriga. Sembla que la 

decisió l’haguem pres nosaltres Sr. Valiente !.  

Deixi’m dir  que ara estic parlant jo, si us plau.  

 

Intervé el Sr. Valiente, però no s’escolta el que diu. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

No fem un mercat de Calaf, si us plau. Jo crec que tenim uns plens prou endreçats com 

perquè puguem respectar els torns de paraules tots plegats. Jo l’únic que li dic, Sr. 

Valiente, és que aquesta decisió no l’hem pres de des l’ajuntament de la Garriga i si cal 

seguir-la combatent i si cal... és a dir  si després de 3 o 4 mesos de funcionament, si al 

mes de juny realment després de 6 mesos de canvi d’horaris tenim dades suficients que 

ens diguin que realment aquest servei no s’està prestant de manera satisfactòria, des de 

l’ajuntament de la Garriga no ens mourem unilateralment, perquè unilateralment som 

una formiga, però si que demanarem a través del Consell Comarcal que es pugui fer 

pressió, que es pugui anar a l’Àrea de Transport Metropolità, que el seu president és de 

la nostra comarca, per tal que es facin enrere i tornin a canviar els horaris. 

Però deixem aquest parèntesis de temps per poder fer una bona anàlisis de què passarà 

perquè jo ara em veig totalment incapaç. Tot i que  vaig manifestar en nom de l’equip 

de govern el desacord i el que no veia clar d’aquest canvi, nosaltres no vam poder 

participar d’aquesta decisió perquè ja estava presa. Ens la van venir a presentar, que no 

és el mateix a que ens convidessin a converses, perquè ens van venir a presentar el 

canvi, no a participar d’un possible i futur canvi.  

Analitzem aquests primers 6 mesos de l’any i si al mes de juny tenim dades que avalen 
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que s’ha de fer una moguda per sol·licitar un canvi fem-la!. Fem-la,  l’encapçalarem des 

de l’ajuntament de la Garriga. Ja ho acceptem, només faltaria!. 

Nosaltres hem de defensar els nostre usuaris, la gent del nostre municipi, aquesta és la 

tasca que a nosaltres ens pertoca principalment, però sols no ho podem fer, per tant fem-

ho d’una manera endreçada, fem-ho d’una manera en què trobem sinèrgies i voluntats 

d’altre ajuntaments, perquè junts podrem fer més força en aquest sentit.  

Jo li accepto el seu prec, li accepto el seu malestar, perquè és el nostre malestar també. 

També és el nostre malestar, Sr. Valiente, no compartim aquesta decisió, ens toca 

explicar, però no defensar, és que no la volem defensar. A partir d’aquí carreguem-nos 

de raons per fer-ho enrere i fem aquesta feina, comprometent-nos-hi tots. Jo crec que ha 

d’anar per aquí i d’aquesta manera tindrem més arguments, o nous arguments. No és 

que ara no en tinguem, és que en tindrem de nous.  

Compartim aquesta feina. Fem-ho. És el que li podem oferir. 

 

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

Nosaltres a l’octubre ja ens vam oferir a treballar conjuntament i vostès no van voler, 

amb la qual cosa accepto, naturalment que accepto, el seu oferiment tal i com vostès en 

el seu moment no van acceptar el nostre.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

D’acord, si li sembla quedem així.  

 

Preguntes escrites 

 

Pregunta escrita que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA-E 

 

Atès que des del sindicat CCOO s’està fent una campanya per detectar la presència d’uralita en 

el centres escolars.  Fet que considerem molt oportú i necessari ja que aquest material que s’ha 

utilitzat molt, té efectes perniciosos per a la salut. Demanem que l’equip de govern ens informi a 

quins centre d’ensenyament públic hi ha presència d’aquest tipus de material. Així com també 

en instal·lacions municipals. 

 

INTERVENCIONS 

Intervé la Sra. Meritxell Coma, regidora d’Ensenyament: 
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Hola bona nit de nou. Concretament hi ha un petit magatzem al CEIP Tagamanent que 

té el sostre d’uralita. Aquest tema ja fa mesos que s’està tractant i està previst, de fet 

s’ha pressupostat, que amb les inversions que es faran al CEIP, de canviar-ho, de fer 

aquest magatzem nou a part d’altres actuacions que es faran també, però una d’elles i 

prioritària serà aquesta.  

No s’ha fet abans perquè sembla que tot té un procés a l’administració pública que a 

vegades és més lent del que l’equip de govern voldria. Però si que esta pressupostat i 

previst fer aquesta actuació al CEIP Tagamanent. És un petit magatzem construït fa 

molts anys, des de l’inici de l’escola si no m’equivoco. 

 

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

Es té coneixement si n’hi ha en algun altre equipament municipal. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

No hi ha cap més Sra. Farrerons. 

 

 

 

Preguntes orals 

 

Pregunta oral  que formula  la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 

1-Voldríem saber quan tenen previst activar els espais d’expressió ciutadana a la 

Garriga, per tal de dur a terme l’acord del Ple de juliol de 2016? 

 

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

C.U.P-PA: 

2- Atès que aquest enguany fa 140 anys del naixement i 80 de la mort de Manuel 

Joaquim Raspall, hi ha previstos actes o esdeveniments per a recordar aquesta doble 

efemèride?. En cas afirmatiu, se’ns en poden avançar algunes?. 

3 -Tenim cap més notícia de l’auditoria urbanística? 

 

Preguntes  orals  que formula  el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de Ciutadans 

(C’s):  

1. Al passatge Gubern, entre Calàbria i Figaró, quan s’acabin les obres al costat del bar de 
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l’Illot, quedarà obert novament el pas de persones. És un tram sense il· luminació i de 

tant en tant potser haurien de passar també els serveis de neteja . La pregunta és si està 

previst il·luminar-ho adequadament.  

2. Volem saber si els problemes d’incivisme a la via pública amb els excrements de gos no 

recollits pels amos continua. Ens van dir que al 2017, donat que es pressupostaria i de 

fer està pressupostada la partida, s’iniciarien les proves d’ADN per solucionar les 

conducte incíviques relacionades amb aquesta matèria. A dia d’avui no sabem quan 

tenen previst començar a aplicar aquest procediment i volem saber si ens ho poden dir.  

3. A les darreres setmanes hem tingut a la Garriga episodis de xemeneies que han cremat i 

han hagut d’intervenir els bombers i no sé si hauria alguna manera de què l’ajuntament 

pogués controlar,  avisar els propietaris o fer alguna campanya perquè mantinguin netes 

les seves xemeneies. No sé si això es podria fer, no ja de cara a aquest any, però si de 

cara a l’any vinent.  

4. Finalment, del compliment de la sentència que l’obliga a posar la bandera d’Espanya al 

balcó de l’ajuntament en continuem sense saber res, tot i que el termini per col·locar-la 

ja ha caducat. Com no ens respon mai li farem a cada ple la mateixa pregunta fins que 

ens doni una resposta adequada. Quan donarà compliment a la sentència?.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Els espais d’expressió ciutadana ja estan comprats i per tant en el moment en què arribin 

ja podrem posar-los a la via pública per tal que la gent els pugui utilitzar. 

Sobre el tema de Manuel Joaquim Raspall, Sr. Benzekry no sé si tenim res previst. A mi 

a nivell pressupostari no em consta cap partida concreta en aquesta àmbit.  

 

Intervé el Sr. Albert Benzekry, regidor de cultura:  

Gustosament s’accepten suggeriments. Raspall és una celebració contínua cada vegada 

que es fan activitats relacionades amb el Modernisme, cada vegada que es fan rutes, 

també amb les Jornades Modernistes... es poden inventar el que calgui . Gràcies.  

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

Referent a l’auditoria urbanística, avui o demà la secretària d’alcaldia els convocarà a la 

propera comissió d’urbanisme, el dia  7 de febrer, no sé si a les 7  o les 8 del vespre, 

perquè estàvem pendents d’acabar d’ajustar l’horari. Està previst que en aquesta reunió 

un dels punts de l’ordre del dia sigui la presentació d’aquesta auditoria urbanística. 
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Contestant al Sr. Guillén sobre el Passatge Gubern, en prenem nota i mirarem de quina 

manera es pot solucionar el tema de la falta de llum i de millora de la neteja al passatge. 

En quant al tema de l’incivisme i de l’ADN, com he dit al principi del plenari al despatx 

d’ofici, a partir del 23 de gener era quan quedava efectiu i consolidat definitivament el 

pressupost municipal per tant ja podem començar a disposar de les partides i ara es 

tracta de poder ja començar la contractació de l’empresa que ha de dur a terme el tema 

de l’ADN, que compartim amb vostè que és necessari perquè és una mesura que 

certament estem segurs que funcionarà. 

Referent al tema de les xemeneies es veritat que hem tingut quatre episodis continuats 

de xemeneies que s’han encès, el motiu és que la gent no truca l’escura-xemeneies 

perquè li netegi el sutge que hi ha a dins i que es va acumulant any rere any  s’acaba 

encenent. És cert que s’ha de recomanar que cada un o dos anys s’ha de fer una bona 

neteja depenent de l’ús que es faci de la xemeneia . No sé si li pertoca a l’ajuntament fer 

una campanya o una crida,  però podríem a nivell de Garric fer una  crida on es 

recomani la neteja de les xemeneies per evitar mals majors.  

Pel que fa a la bandera d’Espanya, Sr. Guillén, no tinc cap novetat per respondre-li avui.  

 

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  cinquanta-set  minuts, del qual 

com a Secretari dono fe. 

 

Vistiplau        

Meritxell Budó i Pla       Joaquim Rosell i López  

Alcaldessa             Secretari  
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