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

22 DE FEBRER DE 2017  

 

La Garriga, vint-i-dos de febrer 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)  

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

 

Excusen la seva assistència: 

Sr. Xavier Bernaldo i Cararach (SI-Solidaritat) 

 

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. 93 corresponent  al ple ordinari de 25 de gener de 2017  

2. Despatx d’ofici  

3. Aprovació de l’actualització de les tarifes del servei municipal de taxi per a l’exercici 

2017 

4. Aprovació de l’establiment del servei públic de gestió dels Casals Infantils. (d’estiu i 

nadal)  

5. Aprovació definitiva del Pla especial urbanístic de desenvolupament per a l’ordenació 

volumètrica de l’Asil Hospital 

6. Aprovació expedient de modificació de crèdits, modalitat crèdit extraordinari  

7. Aprovació de l’acord de la delegació i revocació parcial de funcions en la Diputació de 

Barcelona mitjançant el seu Organisme Autònom de Gestió Tributària. 

8. Aprovació del calendari fiscal de la tarifa tercera, relativa al mercat setmanal no 

sedentari dels dissabtes. 

9. Aprovació expedient de baixa de drets reconeguts d’exercicis tancats. 

10. Donar compte dels informes de la Intervenció i Tresoreria  municipal relatiu al 

compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat i del període mitjà de 

pagament a proveïdors d’acord amb el reial decret 635/2014, a 31 de desembre de 2016. 

11. Donar compte execució pressupost exercici 2016, quart trimestre 

12. Informes de l’alcaldia  

13. Mocions 

14. Precs i Preguntes 
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Prèvia Sra. alcaldessa: 

Bona tarda a tots i totes i benvinguts a la sessió plenària de febrer. En primer lloc dir 

que el regidor Sr. Bernaldo ha excusat la seva assistència al plenari per motius laborals i 

per tant serem 16 regidors. 

 

 

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. 93, corresponents al ple ordinari de 25 de gener de 2017. 

 

INTERVENCIONS  

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

Bona tarda a tothom. Respecte a l’acta no tenim res a dir. Hi estem d’acord. 

 

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

Bon vespre a tothom. Res a dir  tampoc.  

 

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

 Bona tarda a totes i tots. Estem d’acord .   

 

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

 Estem d’acord.   

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 16 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 

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

aprova l’acta  núm. 93, corresponents al ple ordinari de 25 de gener de 2017. 

 

 

2. Despatx d’Ofici 

 

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

acords de la Junta de Govern Local 
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RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:  

Núm. Àrea Regidoria Decret Data Extracte Resolució 

1 Hisenda, 

Promoció i 

Desenvolupament 

Econòmic 

Hisenda  31/10/16 Avocar la competència 

delegada i aprovar la 

relació de despeses menors 

de caràcter periòdic i 

repetitiu corresponents al 

dia 31 d’octubre de 2016 

per un import total de 

207.911,61 euros 

2 Hisenda, 

Promoció i 

Desenvolupament 

Econòmic 

Hisenda  30/11/16 Avocar la competència 

delegada i aprovar la 

relació de despeses menors 

de caràcter periòdic i 

repetitiu corresponents al 

dia 30 de novembre de 

2016 per un import total 

de 247.885,82 euros. 

3 Alcaldia Serveis 

interns/RH 
 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 

4 Identitat Ensenyament  21/12/16 Avocar puntualment 

aquesta competència i 

aprovar la memòria 

econòmica del servei 

públic del Casal de 

Setembre 2016 i acceptar 

l’abonament del cànon 

corresponent per un import 

de 317,80 €, realitzat per 

l’empresa Descobrir Món, 

SL. 

5 Hisenda, 

Promoció i 

Desenvolupament 

Econòmic 

Treball  30/12/16 Aprovar el contingut i la 

signatura del conveni de 

col·laboració amb el 

Consell Comarcal del 

Vallès Oriental per a la 

prestació d’assistència 

tècnica en el marc de la 

realització del Programa 

Treball i formació 2016, 

del Servei d’ocupació de 

Catalunya (SOC) 
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corresponent a l’Ordre 

TSF/296/2016, de 2 de 

novembre i la Resolució 

TSF/2496/2016, 3 de 

novembre 2016. 

6 Identitat Cultura  30/12/16 Avocar puntualment 

aquesta competència i 

aprovar el conveni a signar 

amb l’empresa SOREA 

SA i l’entitat Fem 

Pastorets mitjançant el 

qual aquesta empresa 

aportarà la quantitat 

2.000€ de col·laboració per 

a la representació de Els 

Pastorets al municipi de La 

Garriga l’any 2016, a 

càrrec de l’entitat cultural 

Fem Pastorets. 

7 Territori i 

Sostenibilitat 

Urbanisme  30/12/16 Avocar puntualment la 

competència i aprovar la 

sisena i darrera certificació 

per un import de 

109.744,29 € (IVA inclòs) 

corresponents a les obres 

de rehabilitació d’un tram 

del carrer Calàbria de la 

Garriga i els preus 

contradictoris per import 

de 4.398€ € (IVA inclòs) 

d’un tram  de l’esmentat 

carrer. 

8 Hisenda, 

Promoció i 

Desenvolupament 

Econòmic 

Hisenda  30/12/16 Iniciar l’expedient de 

modificació de crèdits 

número 2016.44, 

mitjançant transferències 

de crèdit entre aplicacions 

de despesa del pressupost 

vigent. 

9 Hisenda, 

Promoció i 

Desenvolupament 

Econòmic 

Hisenda  30/12/16 Aprovar l’expedient de 

modificació per 

transferències de crèdit, 

número 2016.44 per 

import de 2.678,70 euros 

amb finançament amb 

càrrec a minoracions 

d’aplicacions 

pressupostàries. 

10 Hisenda, 

Promoció i 

Hisenda  30/12/16 Avocar la competència 

delegada i aprovar la 
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Desenvolupament 

Econòmic 

relació de despeses menors 

de caràcter periòdic i 

repetitiu corresponents al 

dia 30 de desembre de 

2016 per un import total 

de 145.059,98 euros 

11 Hisenda, 

Promoció i 

Desenvolupament 

Econòmic 

Hisenda  30/12/16 Iniciar l’expedient de 

modificació de crèdits 

número 2016.45, 

mitjançant transferències 

de crèdit entre aplicacions 

de despesa del pressupost 

vigent. 

12 Hisenda, 

Promoció i 

Desenvolupament 

Econòmic 

Hisenda  30/12/16 Aprovar l’expedient de 

modificació per 

transferències de crèdit, 

número 2016.45 per 

import de 2.089,71 euros 

amb finançament amb 

càrrec a minoracions 

d’aplicacions 

pressupostàries. 

13 Serveis a les 

persones  

Esports Per 

delegació 

12/1/17 Autoritzar a l’ajuntament 

de l’Ametlla del Vallès a 

que la 4a. Cursa de 

Muntanya Puiggraciós 

Extrem i Race passi per 

camins rurals de titularitat 

pública del terme 

municipal de la Garriga el 

diumenge 5 de març del 

2017, de les 08:30h a les 

11:30h, segons es detalla 

en plànols adjuntats. 

14 Alcaldia Serveis 

interns/RH 
 13/1/17 Avocar la competència  i 

contractar en el marc del 

POM 2016 subvencionats 

parcialment per la 

Diputació de Barcelona a 

través del “Programa 

complementari de foment 

de l’ocupació local i de 

suport a la integració 

social” en el marc del Pla 

“Xarxa de Governs Locals 

2016-2019”,  un peó de 

neteja viària, des del dia 

16 de gener de 2017 i fins 

al 15 de juliol de 2017, 

amb una jornada de 37,5 
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hores setmanals. 

15 Hisenda, 

Promoció i 

Desenvolupament 

Econòmic 

Hisenda  16/1/17 Avocar la competència 

delegada en la Junta de 

Govern Local el dia 16 de 

juny de 2015 per 

reconèixer la relació 

d’obligacions amb efectes 

retroactius 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 per import de 

236.141,77€. 

16 Identitat Cultura  16/1/17 Avocar la competència 

delegada i aprovar la 

programació del mes de 

febrer del 2017 de la 

Biblioteca Municipal 

Nuria Albó proposada per 

l’Area de Cultura de 

l’Ajuntament de la 

Garriga. 

17 Alcaldia Serveis 

interns/OAC 
 16/1/17 Procedir a la renovació de 

la inscripció padronal de la 

Sra. LPH. 

18 Hisenda, 

Promoció i 

Desenvolupament 

Econòmic 

Contractació  16/1/17 Avocar puntualment la 

competència i requerir 

l’empresa TALIO, 

Tratamiento, 

acondicionamiento de 

laderas y obres SA qui ha 

presentat l’oferta 

econòmicament més 

avantatjosa i ha estat 

proposada per la mesa de 

contractació com a 

adjudicatària del contracte 

de d’obres per la 

consolidació del talús del 

marge dret d´un tram del 

riu Congost  a l´alçada 

dels Pinetons, perquè 

aporti la documentació 

acreditativa de la capacitat 

i solvència establerta  al 

ples de clàusules 

administratives. 
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19 Identitat Ensenyament Per 

delegació 

17/1/17 Autoritzar la cessió de 

l’Auditori de l’EMM, a la 

CUP (Candidatura Unitat 

Popular de la Garriga), el 

diumenge 29 de gener de 

2017, en horari de 10:00 a 

16:00 h., per celebrar una 

jornada de commemoració 

del bombardeig a la Plaça 

del Silenci, pintada d’un 

mural al mur exterior de 

l’edifici situat a la plaça 

del Silenci n. 2 i vermut a 

l’exterior de l’Auditori.  

20 Identitat Ensenyament Per 

delegació 

17/1/17 Autoritzar la cessió de 

l’Auditori de l’EMM, a 

l’Associació Tres Tombs 

de la Garriga, el diumenge 

22 de gener de 2017, en 

horari de 18:00 a 21:00 h., 

per fer un concert per els 

socis de l’Associació. 

21 Identitat Ensenyament Per 

delegació 

17/1/17 Autoritzar la cessió de 

l’Auditori de l’EMM, a 

l’Entitat Coral Ariadna de 

la Garriga, el dissabte 21 

de gener de 2017, en 

horari de 10:30 a 13:00 h., 

per fer la reunió de la 

Delegació Comarcal de la 

FCEC amb les entitats 

afiliades. 

22 Identitat Ensenyament Per 

delegació 

17/1/17 Autoritzar la cessió de 

l’Auditori de l’EMM, a 

l’Entitat Coral Ariadna de 

la Garriga,  el dissabte18 

de febrer de 2017, en 

horari de 16:00 a 20:00 h., 

i el diumenge 19 de febrer 

de 2017, en horari de 

10:00 a 13:00 h., per fer 

un assaig de cap de 

setmana. 

23 Identitat Ensenyament Per 

delegació 

17/1/17 Autoritzar la cessió de 

l’Auditori de l’EMM, a 

l’Entitat Impresentables 

Hoppers la Garriga,  el 

diumenge 26 de febrer de 

2017, en horari de 10:00 a 

18:00 h., per, en motiu de 
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la festa de carnestoltes, fer 

una festa amb ball a la 

plaça del Silenci amb 

música en directe i 

botifarrada popular a 

l’exterior de l’Auditori, 

amb servei de bar. 

24 Identitat Cultura  17/1/17 Avocar la competència 

delegada i aprovar les 

normes generals per 

participar a la rua de 

Carnaval 2017. 

25 Alcaldia Serveis 

interns/RH 
 17/1/17 Fer pública  la data, lloc i 

hora de les proves  

selectives, llista 

provisionals d’aspirants 

admesos i exclosos i el 

nomenament dels 

membres del tribunal 

qualificador  del concurs 

oposició d’una plaça de 

tècnic mitjà de joventut. 

26 Identitat Cultura Per 

delegació 

18/1/17 Autoritzar l’ocupació de 

via pública de la plaça de 

l’Església el dia 22 de 

gener de 2017 a partir de 

les  12h per celebrar la 

Festa de Sant Antoni Abat, 

d’acord amb la seva  

sol·licitud . 

27 Identitat Cultura Per 

delegació 

18/1/17 Cedir l’ús del Teatre la 

Garriga a l’Institut Vil·la 

Romana el dia 20 de gener 

de 2017 per poder dur a 

terme la conferència del 

Sr. Arcadi Oliveras pels 

alumnes, d’acord amb la 

seva sol·licitud.  

28 Territori i 

Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

19/1/17 Autoritzar a la 

Candidatura d’Unitat 

Popular de la Garriga 

(CUP-LG) per realitzar 

una calçotada popular el 

diumenge 29 de gener del 

2017 al Passeig, al tram 

entre els carrers Vinyals i 

Ametlla, de les 10h a les 

16h, amb la realització 

d’una foguera per fer la 

brasa pels calçots. 
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29 Territori i 

Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

19/1/17 Autoritzar a l’Obra Social 

de Sant Joan de Déu per 

instal·lar una parada 

solidària al carrer Centre, a 

l’alçada de la plaça de Can 

Dachs, el diumenge 12 de 

febrer del 2017, per tal de 

recaptar fons per a les 

activitats pròpies 

d’aquesta entitat. 

30 Identitat Joventut  19/1/17 Avocar la competència 

delegada i aprovar la 

programació d’hivern del 

Casal de Joves i del Punt 

d’Informació Juvenil 2017 

de l’Àrea de Joventut i la 

despesa de 3.185€ 

d’aquesta programació. 

31 Alcaldia Secretaria  20/1/17 Convocar la pròxima 

sessió ordinària del Ple a la 

Sala de Plens el dia 25 de 

gener de 2017  a les 19 h.  

32 Identitat Cultura  20/1/17 Avocar la competència 

delegada i autoritzar el 

lloguer de la sala 

polivalent gran del Teatre 

de la Garriga tots els 

dilluns del 23 de gener al 

27 de març de 2017 de les 

20.30 a les 22h per 

realitzar el taller de tècnica 

teatral, a l’entitat Nats 

Teatre i aprovar la 

liquidació per un import 

de 155,94€, en concepte 

de lloguer del Teatre de la 

Garriga pels dies i hores 

esmentats. 

33 Hisenda, 

Promoció i 

Desenvolupament 

Econòmic 

Comerç i 

Emprenedori

a 

 23/1/17 Avocar puntualment la 

competència i sol·licitar 

via el portal PMT de la 

Diputació de Barcelona la 

cessió de 51 carpes per als 

dies 3, 4 i 5 de març de 

2017 atès que l’Àrea de 

Comerç té previst dur a 

terme una nova edició de 

la Fira de la Botifarra. 

34 Alcaldia Secretaria  23/1/17 Atorgar delegació especial 

a favor del Regidor 
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d’aquest Ajuntament Sr. 

Jordi Pubill Sauquet, 

d’atribució de 

competència per celebrar 

el matrimoni en forma 

civil, essent encàrrec 

específic per aquell que 

s’ha previst contraure el 

dia 27 de gener de 2017, 

en aquesta població, a les 

19,30 hores. 

35 Hisenda, 

Promoció i 

Desenvolupament 

Econòmic 

Hisenda  23/1/17 Avocar puntualment la 

competència i concedir a 

Serveis i Promocions 

Catara, SL, l’ajornament 

de pagament del deute 

tributari de la liquidació 

número 2016/0000011141 

de 28.582,83€ (ICIO i taxa 

de llicència urbanística)  i 

2016/000011143 de 

143,36€ (taxa de 

clavegueram),  per un 

import total de 

28.726,19€. 

36 Territori i 

Sostenibilitat 

Urbanisme  24/1/17 Avocar puntualment 

aquesta competència i 

concedir els assabentats de 

primera ocupació subjecte 

al règim de comunicació 

prèvia a Coma Hermanas, 

C.B., per les obres de 

construcció de l’edifici 

plurifamiliar de 10 

habitatges, 3 locals, 38 

places d’aparcament i 10 

trasters, al carrer Calàbria 

1-11, de la Garriga i 

aprovar la liquidació 

corresponent per import de 

928,30€. 

37 Alcaldia Serveis 

interns/OAC 
 24/1/17 Procedir a la renovació de 

la inscripció padronal del 

Sr. IA 

38 Alcaldia Secretaria  24/1/17 Incoar expedient per a 

l'establiment del servei 

públic de gestió dels 

Casals d’Estiu i de Nadal. 

39 Hisenda, 

Promoció i 

Promoció 

econòmica  
 24/1/17 Avocar puntualment la 

competència i aprovar la 
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Desenvolupament 

Econòmic 

signatura de l’addenda 

núm. 7 al conveni de 

col·laboració 

interadmnistratiu entre els 

ajuntaments de la Garriga, 

Les Franqueses, 

Canovelles, l’Ametlla del 

Vallès Figaró-Montmany i 

Tagamanent. 

40 Alcaldia Serveis 

interns/OAC 
 25/1/17 Incoar expedient per donar 

de baixa al padró 

municipal d’habitants de 

les persones relacionades 

al decret(3), (estrangers 

comunitaris) en haver 

transcorregut el termini 

reglamentari sense que 

s’hagi realitzat la 

corresponent confirmació 

de residència en el Padró 

d’Habitants.  

41 Hisenda, 

Promoció i 

Desenvolupament 

Econòmic 

Contractació  25/1/17 Avocar puntualment la 

competència  i declarar 

deserta la licitació iniciada 

en data 13 d´octubre de 

2016 per contractar el 

subministrament de 

vestuari per la brigada, 

conserges i professors de 

tallers , al haver estat 

exclosa l’única empresa 

licitadora, per no complir 

els articles proposats en 

les seves ofertes amb els 

requeriments tècnics i 

qualitat mínima establerts 

en els Plecs de 

Prescripcions Tècniques. 

42 Alcaldia Serveis 

interns/RH 
 26/1/17 Avocar la competència  i 

reconèixer al senyor 

MAV, auxiliar tècnic de 

Via Pública (grup C2-12), 

amb efectes des del dia 

01/01/2017, 1er trienni.  

43 Alcaldia Secretaria  26/1/17 Admetre a tràmit la 

sol·licitud presentada per 

IBC, en representació 

pròpia i iniciar expedient 

per determinar la 

responsabilitat o no de 
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l'Ajuntament i si aquest té 

l'obligació d'indemnitzar el 

sol·licitant. a conseqüència 

dels danys i perjudicis 

patits en roba de vestir i 

sabates a causa d’una taca 

de pintura a la pista de 

patinatge de la zona 

esportiva de can Noguera. 

44 Hisenda, 

Promoció i 

Desenvolupament 

Econòmic 

Contractació  26/1/17 Avocar puntualment la 

competència i requerir 

l’empresa Segurobrum, SL 

qui  ha presentat l’oferta 

econòmicament més 

avantatjosa i ha estat 

proposada per la mesa de 

contractació com a 

adjudicatària del contracte 

d´obres d´adequació d´una 

nau per seu de bombers, 

primera fase perquè aporti 

la documentació 

acreditativa de la capacitat 

i solvència establerta al 

plec de clàusules 

administratives particulars. 

45 Identitat Cultura  26/1/17 Avocar la competència 

delegada i aprovar la 

celebració del 5è aplec 

d’hivern amb les cobles 

Tres Vents i Jovenívols de 

Sabadell, al Pavelló de 

Can Noguera el dia 29 de 

gener de 2017, a partir de 

les 16.30h i fins les 21.30h 

consistent en una ballada 

de sardanes i un petit 

refrigeri amb coca i cava, 

d’acord amb la sol·licitud 

de l’Agrupació sardanista.  

46 Alcaldia Secretaria/SJ  27/1/17 Iniciar  el procediment per 

determinar si escau la 

declaració de lesivitat del 

conveni signat en data 4 

octubre de 2013 amb 

PISAN DUES SL, UTE 

LEY 18/1982 DE 26 DE 

MAYO, NÚMERO 1, 

titular de la concessió 

administrativa d’execució 
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d’obra i gestió del servei 

del nou Cementiri de la 

Garriga, pel que s’assumia 

el compromís municipal 

d’iniciar el procediment de 

rescat  de la concessió. 

47 Hisenda, 

Promoció i 

Desenvolupament 

Econòmic 

Hisenda  27/1/17 Avocar la competència 

delegada i aprovar la 

relació de despeses de 

personal corresponents al 

mes de gener per un 

import total de 371.408,64 

euros. 

48 Hisenda, 

Promoció i 

Desenvolupament 

Econòmic 

Hisenda  27/1/17 Iniciar l’expedient de 

modificació de crèdits 

número 2017.01, 

mitjançant transferències 

de crèdit entre aplicacions 

de despesa del pressupost 

vigent. 

49 Hisenda, 

Promoció i 

Desenvolupament 

Econòmic 

Hisenda  27/1/17 Aprovar l’expedient de 

modificació per 

transferències de crèdit, 

número 2017.01 per 

import de 10.027,23 euros 

amb finançament amb 

càrrec a minoracions 

d’aplicacions 

pressupostàries detallades 

al decret. 

50 Territori i 

Sostenibilitat 

Urbanisme  30/1/17 Incoar expedient de 

protecció de la legalitat 

urbanística per realitzar 

obres consistents fins al 

moment en una ampliació 

d’uns 3 m de fondària tot 

al llarg de la façana nord 

de la nau. sense llicència, a  

Nogan Complementos, 

S.L. situades a la Ctra. de 

Vic, num 94, nau 58 del 

Consorci del Moble  de la 

Garriga. 

51 Alcaldia Serveis 

interns/OAC 

 30/1/17 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 (3), en haver 
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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. 

52 Territori i 

Sostenibilitat 

Territori  30/1/17 Pagament a justificar de 

l’àrea de territori per 

import de 220,00 €, per a 

fer front a les despeses de 

la inspecció tècnica oficial 

(ITV) de dos vehicle de 

l’àrea. 

53 Identitat Cultura  30/1/17 Avocar puntualment 

aquesta competència i 

aprovar el contracte 

artístic amb l’empresa 

Spinderella Productions, 

SLU, per dur a terme 3 

sessions de l’obra de teatre 

Freaky, a càrrec de Blue 

Mango Theatre, dins el 

programa d’Activitats 

Culturals a les Escoles, 

curs 2016/17 i aprovar la 

despesa de 2.190,00E. 

54 Alcaldia Serveis 

interns/RH 
 31/1/17 Autoritzar l’assistència de 

personal municipal als 

cursos de formació 

detallats al decret i aprovar 

les despeses corresponents 

de locomoció. 

55 Hisenda, 

Promoció i 

Desenvolupament 

Econòmic 

Hisenda  31/1/17 Avocar la competència 

delegada i aprovar la 

relació de despeses menors 

de caràcter periòdic i 

repetitiu corresponents al 

dia 31 de gener de 2017 

per un import total de 

132.844,08 euros. 

56 Hisenda, 

Promoció i 

Desenvolupament 

Econòmic 

Hisenda  31/1/17 Iniciar l’expedient de 

modificació de crèdits 

número 2017.02, 

mitjançant transferències 

de crèdit entre aplicacions 

de despesa del pressupost 

vigent. 
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57 Hisenda, 

Promoció i 

Desenvolupament 

Econòmic 

Hisenda  31/1/17 Aprovar l’expedient de 

modificació per 

transferències de crèdit, 

número 2017.02 per 

import de 25.500,00 euros 

amb finançament amb 

càrrec a minoracions 

d’aplicacions 

pressupostàries detallades 

al decret. 

58 Serveis a les 

persones  

Esports  1/2/17 Avocar puntualment 

aquesta competència i 

aprovar la signatura del 

conveni amb l’Associació 

esportiva la mitja per a la 

realització de la mitja 

marató Granollers – La 

Garriga – Granollers i 

aprovar la despesa 

econòmica generada 

condicionada a 

l’existència de crèdit 

adequat i suficient a 

l’aplicació pressupostària  

Mitja Martó Granollers – 

La Garriga per un import 

de 3.500€. 

59 Identitat Cultura  1/2/17 Pagament a justificar de 

l’àrea de cultura per 

import de 500€ per a fer 

front a les despeses 

derivades de la compra de 

material fungible per la 

preparació de les diferents 

exposicions i activitats 

d’art de la sala 

d’exposicions Andreu 

Dameson. 

60 Identitat Ensenyament  1/2/17 Pagament a justificar de 

l’àrea d’ensenyament per 

import de   300.00 € per a 

fer front a les despeses 

derivades del 

funcionament de l’Escola 

Municipal d’Art. 

61 Identitat Ensenyament  1/2/17 Pagament a justificar de 

l’àrea d’ensenyament per 

import de 200.00 €, per fer 

front a les despeses 

derivades del 
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funcionament intern de 

l’Escola Municipal 

d’Educació. 

62 Alcaldia Serveis 

interns/RH 
Per 

delegació 

1/2/17 Autoritzar la modificació 

d’horari de la senyora 

ANJ, administrativa de 

l’àrea d’intervenció a 

partir del dia 1 de gener de 

2017, amb el detall 

següent: Dilluns, dimarts, 

dimecres i divendres: de 

08:00 a 15:00h i Dijous:  

de 8:00h a 15:00h i de 

16:30h a 19:00h 

63 Alcaldia Secretaria  2/2/17 Admetre a tràmit la 

sol·licitud presentada per 

JGA, en representació de 

Can Xavi, i iniciar 

expedient per determinar 

la responsabilitat o no de 

l'Ajuntament i si aquest té 

l'obligació d'indemnitzar 

els sol·licitants com a 

conseqüència dels danys i 

perjudicis patits en el seus 

ingressos a causa de 

l’avaria en la xarxa de 

l’aigua potable del dia 22 

d’octubre de 2016. 

64 Alcaldia Secretaria  2/2/17 Admetre a tràmit la 

sol·licitud presentada per 

JMBG, en representació 

de Quintairas, SL, 

propietària del Bar 

Caracas, i iniciar 

expedient per determinar 

la responsabilitat o no de 

l'Ajuntament i si aquest té 

l'obligació d'indemnitzar 

els sol·licitants com a 

conseqüència dels danys i 

perjudicis patits en el seus 

ingressos a causa de 

l’avaria en la xarxa de 

l’aigua potable del dia 

21d’octubre de 2016. 

65 Territori i 

Sostenibilitat 

Urbanisme  2/2/17 Iniciar expedient d’ordre 

d’execució  al propietari  

de la finca situada a la 

Carretera de l’Ametlla 75 
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de la Garriga, pel 

compliment de l’obligació 

de mantenir els terrenys, 

les construccions i les 

instal·lacions en 

condicions de seguretat, en 

relació a la tanca que 

delimita la propietat, pel 

perill que comporta que 

pugui caure a la via 

pública. 

66 Territori i 

Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

2/2/17 Autoritzar a l’Assemblea 

Nacional Catalana per 

instal·lar una parada 

informativa a la plaça del 

Silenci, el diumenge 5 de 

febrer del 2017, amb 

motiu del pas de la Mitja 

Marató. 

67 Territori i 

Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

2/2/17 Autoritzar a Esquerra 

Republicana de Catalunya 

de la Garriga per instal·lar 

una parada informativa al 

carrer Centre els dissabtes 

18 i 19 de febrer, 25 i 26 

de març i 29 i 30 d’abril 

del 2017, pels matins. 

68 Serveis a les 

persones  

Acció social  2/2/17 Avocar puntualment la 

competència delegada i 

aprovar la relació 

cobratòria dels mesos     de 

novembre i desembre de 

2016 i gener de 2017 del 

Servei de Teleassistència 

domiciliària, per un import 

de 877,77 €. 

69 Hisenda, 

Promoció i 

Desenvolupament 

Econòmic 

Hisenda  3/2/17 Iniciar l’expedient de 

modificació de crèdits 

número 2017.03, 

mitjançant transferències 

de crèdit entre aplicacions 

de despesa del pressupost 

vigent. 

70 Hisenda, 

Promoció i 

Desenvolupament 

Econòmic 

Hisenda  3/2/17 Aprovar l’expedient de 

modificació per 

transferències de crèdit, 

número 2017.03 per 

import de 3.357,55 euros 

amb finançament amb 

càrrec a minoracions 
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d’aplicacions 

pressupostàries detallades 

al decret. 

71 Alcaldia Secretaria  3/2/17 Admetre a tràmit la 

sol·licitud presentada per 

MCAZ 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 a causa 

d’una caiguda, el dia 5 de 

febrer de 2016, a la vorera 

de la ctra. de l’Ametlla, 

davant del número 22. 

72 Alcaldia Secretaria  3/2/17 Admetre a tràmit la 

sol·licitud presentada per 

Sorea, Sociedad Regional 

de Abastecimiento de 

Aguas, SAU, i iniciar 

expedient per determinar 

la responsabilitat o no de 

l'Ajuntament i si aquest té 

l'obligació d'indemnitzar 

els sol·licitants com a 

conseqüència dels danys i 

perjudicis patits a causa de 

l’avaria en la xarxa de 

l’aigua potable del dia 21 

d’octubre de 2016. 

73 Alcaldia Serveis 

interns/RH 
Per 

delegació 

3/2/17 Concedir a la senyora 

NRM, Professora EMAD 

(grup A1), de baixa per 

maternitat, el següents 

permisos i vacances: 

Vacances 2016: del 6 de 

febrer de 2017 fins al 9 de 

març de 2017 (23 dies 

laborals). Vacances nadal 

2016: del 10 de març al 22 

de març de 2017 (9 dies). 

Vacances setmana santa 

2016: del 23 de març al 28 

de març de 2017 (4 dies). 

Compactació de lactància: 

del 29 de març de 2017 

fins al 5 de maig de 2017 
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(20 dies laborals), ambdós 

inclosos. 

74 Territori i 

Sostenibilitat 

Urbanisme  3/2/17 Incoar expedient de 

protecció de la legalitat 

urbanística per realitzar 

obres sense llicència a la 

finca situada al Passeig 

Vilanova 7, de la Garriga. 

75 Territori i 

Sostenibilitat 

Urbanisme  3/2/17 Iniciar expedient d’ordre 

d’execució i ordenar al la 

propietària de la finca 

situada al Passeig 

Vilanova, 7 de la Garriga, 

el compliment de 

l’obligació de mantenir els 

terrenys, les construccions 

i les instal·lacions en 

condicions de seguretat, 

salubritat i ornament, per 

tal que facin la nova 

connexió d’escomesa de 

clavegueram i eliminin 

l’arqueta privada actual 

existent a la via pública. 

76 Territori i 

Sostenibilitat 

Urbanisme  3/2/17 Incoar expedient de 

protecció de la legalitat 

urbanística per la 

col·locació de dues unitats 

d’aire condicionat que 

incompleixen la normativa 

del Pla General a 

Electrónica Digital de 

Protección S.A., local 

situat al carrer Farrans,6 

cantonada amb el carrer 

Calàbria 172 de la Garriga. 

77 Alcaldia Secretaria  6/2/17 Atorgar delegació especial 

a favor de la regidora 

d’aquest Ajuntament Sra. 

Meritxell Coma Vernet, 

d’atribució de 

competència per celebrar 

el matrimoni en forma 

civil, essent encàrrec 

específic per aquell que 

s’ha previst contraure el 

dia 11 de febrer de 2017, 

en aquesta població, a les 

12,00 hores. 

78 Alcaldia Serveis  6/2/17 Incoar expedient per donar 
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interns/OAC de baixa al padró 

municipal d’habitants a el 

Sr. DAWE i la Sra. KSWE 

menors d’edat, de 

l’habitatge situat al carrer 

Banys núm. 132 2n 2a, per 

no haver acreditat el  

mateix veïnatge que els 

pares que en tenen la seva 

guarda o custòdia en 

aquest domicili u altre o en 

el seu defecte, dels seus 

representants legals. 

79 Alcaldia Serveis 

interns/OAC 
 6/2/17 Incoar expedient per donar 

de baixa al padró 

municipal d’habitants a el 

Sr. MGA, menor d’edat, 

de l’habitatge situat a la 

carretera Nova núm. 89 3r 

1a, per no haver acreditat 

el  mateix veïnatge que els 

pares que en tenen la seva 

guarda o custòdia en 

aquest domicili u altre o en 

el seu defecte, dels seus 

representants legals. 

80 Territori i 

Sostenibilitat 

Urbanisme  6/2/17 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
concedir la llicència 
d’obra menor (Ome 
131/2016) per l’adequació 
del local per a centre 
d’acompanyament 
familiar, ubicat al carrer 
Calàbria 110 de la Garriga, 
promoguda per la Sra. LG 
i aprobar la liquidació 
corresponent a l’ICIO i la 
taxa OMa. 

81 Hisenda, 

Promoció i 

Desenvolupament 

Econòmic 

Hisenda  6/2/17 Iniciar l’expedient de 

modificació de crèdits per 

incorporació de romanents 

de crèdits d’exercicis 

anteriors dels projectes de 

despesa amb finançament 

afecta números 

2016/2/100/5 Parc de 

Bombers i 2016/2/402/2 

Talús del riu Congost. 

82 Hisenda, 

Promoció i 

Hisenda  6/2/17 Aprovar la proposta de 

modificació per 
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Desenvolupament 

Econòmic 

incorporació de romanents 

de crèdit per import de 

200.000,00 euros. 

83 Identitat Cultura  7/2/17 Avocar puntualment 

aquesta competència i 

aprovar la signatura del 

conveni de col·laboració 

entre el Sr. AMB, en 

representació de la Cia. 

Éki-li-Kuà, i  

l’Ajuntament de la Garriga 

amb l’objecte de fer una 

residència tècnica al 

Teatre de la Garriga del 14 

de febrer al 25 de febrer de 

2016.  

84 Hisenda, 

Promoció i 

Desenvolupament 

Econòmic 

Contractació  7/2/17 Avocar puntualment la 

competència i adjudicar el 

contracte de les obres per 

la consolidació del talús 

del marge dret d´un tram 

del riu Congost a l´alçada 

dels Pinetons a l’empresa 

TALIO, Tratamiento, 

acondicionamiento de 

laderas y obras, SA per un 

import de 68.198,91 euros 

i 14.321,77 euros d’IVA, 

sumant un total de 

82.520,68 euros. 

85 Alcaldia Secretaria  7/2/17 Desestimar en base a totes 

les consideracions i fets 

avaluats la reclamació 

presentada per Matagalls 

Consulting, SL, en 

representació de la 

Comunitat de Propietaris 

Ctra. Nova, 40, de la 

Garriga, mitjançant la qual 

formulen reclamació 

d’indemnització per 

responsabilitat patrimonial 

d’aquest Ajuntament en 

relació amb els danys i 

perjudicis soferts com a 

conseqüència d’un embús 

en el clavegueram els dies 

26 de gener i 8 de febrer 

de 2016, per no existir una 

relació de causalitat entre 
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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. 

86 Territori i 

Sostenibilitat 

Urbanisme  7/2/17 Arxivar l’expedient de 

restauració de la legalitat 

urbanística PL002/2016 a 

nom de Restaurant 

MARISQUERIA 

MANOLO, S.L. (Oh 

Tapa) , de les obres 

situades al carrer de 

l’Avinguda Jacint 

Verdaguer amb carrer 

Francesc Macià local, de 

la Garriga i iniciar 

expedient sancionador per 

execució d’obres sense 

llicència. 

87 Identitat Ensenyament  7/2/17 Avocar puntualment 

aquesta competència i 

aprovar el contracte 

artístic amb l’empresa 

RGA-Roada, SCCL, per 

dur a terme 2 sessions de 

l’espectacle Zaquizamí, a 

càrrec de la companyia 

Roberto G. Alonso, dins el 

programa d’Activitats 

Culturals a les Escoles, 

curs 2016/17 

88 Identitat Cultura Per 

delegació 

8/2/17 Autoritzar la cessió de la 

Sala d’Exposicions 

Andreu des del dia 11 al 

26 de febrer de 2017 per 

realitzar-hi l’exposició de 

Punta extremenya a la 

Garriga-Homenatge a les 

Germanes Cuevas, a 

l’entitat Puntaires de la 

Garriga.   

89 Identitat Cultura Per 

delegació 

9/2/17 Autoritzar la celebració de 

l’activitat del carro del 

fato el dia 11 de febrer de 

2017 a l’entitat dels tres 

Tombs davant de la 
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Biblioteca Municipal 

Núria Albó. 

90 Identitat Ensenyament  9/2/17 Avocar puntualment 

aquesta competència i 

aprovar la relació 

cobratòria dels rebuts 

corresponents al mes de 

febrer del curs 2016/17 de 

l’Escola Municipal de 

Música “Josep Aymerich”, 

de 357 valors, per un 

import de 23.733,00 € 

(mensualitats) i 497,00 

(monogràfics), que 

aplicant les reduccions 

corresponents queda per 

un import de 19.883,75 € 

(mensualitats) i 408,45 € 

(monogràfics). 

91 Serveis a les 

persones  

Esport Per 

delegació 

9/2/17 Autoritzar al club ball 

esportiu de la Garriga a 

organitzar un festival 

benèfic amb la fundació 

Noèlia per la lluita contra 

la distròfia muscular 

congènita per dèficit de 

col·lagen VI i a fer ús del 

poliesportiu de Can 

Noguera el diumenge 2 

d’abril de 2017 des de les 

16.00 fins al es 20.30 h. 

92 Territori i 

Sostenibilitat 

Urbanisme  9/2/17 Iniciar l’expedient d’ordre 

d’execució  a Cases del 

Vallès S.L. propietari  de 

la finca situada als carrers 

Bassal – Assumpta 

Corrons de la Garriga, pel 

compliment de l’obligació 

de mantenir els terrenys, 

les construccions i les 

instal·lacions en 

condicions de seguretat, 

salubritat i ornament, en 

relació al mal estat de  la 

tanca que delimita la 

propietat i que limita amb 

la via pública. 

93 Territori i 

Sostenibilitat 

Via Pública  10/2/17 Avocar puntualment 

aquesta competència i 

autoritzar a la Associació 
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de Disminuïts Físics i 

Psíquics de la Garriga “Els 

Dofins” per posar una 

parada al carrer del Centre, 

a l’alçada de la plaça de 

Can Dachs per a vendre 

coses de segona mà els 

dissabtes al matí següents: 

11 de febrer, 11 de març, 8 

d’abril, 13 de maig, 10 de 

juny, 8 de setembre,14 

d’octubre, 11 de novembre 

i 9 de desembre de 2017.  

94 Hisenda, 

Promoció i 

Desenvolupament 

Econòmic 

Hisenda  10/2/17 Iniciar l’expedient de 

modificació de crèdits 

número 2017.05 mitjançant 

crèdit extraordinari 

finançat amb baixa de 

crèdit d’una aplicació 

pressupostària del capítol II 

del pressupost de despesa. 

95 Territori i 

Sostenibilitat 

Urbanisme  13/2/17 Incoar expedient de 

protecció de la legalitat 

urbanística per dur a terme 

obres consistents en 

l’enderrocament de la 

barra del bar, la retirada de 

les rajoles, paviments i 

sanitaris dels lavabos i el 

inici del treballs de rebaix 

del paviment ja que es 

volen eliminar uns graons 

per fer els lavabos 

accessibles, per les quals 

no hi ha cap autorització 

atorgada, ni tan sols 

demanada, en el restaurant 

situat a la Plaça Iberia 1 de 

la Garriga. 

96 Alcaldia Secretaria/SJ  13/2/17 Imposar la següent mesura 

de protecció en el marc de 

l’expedient d’ordre 

d’execució de reparació de 

l’habitatge propietat de la 

Fundació Maurí situat al 

carrer Can Xic Corder, 16, 

en base a l’informe emès 

pels serveis tècnics de data 

10 de febrer de 2017, 

segons el qual l’habitatge 
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no reuneix les condicions 

mínimes d’habitabilitat 

regulades en el Decret 

141/2012, ja que la 

construcció no és sòlida ni 

estanca a les aigües 

pluvials, no quedant 

garantida la solidesa i 

estabilitat dels sostres: 

Desallotjar l’habitatge en 

el termini màxim de 7 dies 

naturals a comptar del dia 

següent a la recepció de la 

present resolució. 

L’habitatge no podrà 

tornar a ser ocupat fins 

l’acabament de les obres 

de seguretat. 

 Seguretat 

Ciutadana 

Seguretat 

Ciutadana 
  Resum d’infraccions de 

trànsit del  18 de gener  al 

9 de febrer de 2017.  

 

Acords Junta Govern Local 

 

J.G.L. de  30/01/17 No hi ha assumptes per donar compte al Ple.  

J.G.L. de 13/02/17 62. Nomenament funcionari interí per programa al senyor Jordi 

Lladonosa Guillaumet, com a Tècnic Auxiliar d’Informàtica. 

 

INTERVENCIONS 

 

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

Tenim dubtes en relació als punts següents: sobre el 7 volem saber quines eren aquestes 

contradiccions, sobre el 35 per saber si existeixen garanties per l’aplaçament d’aquest 

deute tributari.  Sobre el 46 per tal que ens expliquin per quines raons es vol continuar 

amb el plet i sobre el 63, 64 i 72 volem saber, ja que no és culpa de l’ajuntament, de què 

serveix iniciar aquest procediment, no ho entenem a nivell normatiu. 

 

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

 Volíem preguntar sobre el número 7, que ja l’ha dit la Sra. Dachs.  

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP: 
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Molt bones. Jo demanaria que ens expliquessin el 14, el 15 i el 16 . El 63, 64 i 72 com 

deia la Sra. Dachs, bàsicament per veure si ho assumirà l’empresa. 

El 74 i 75 sobre expedients de legalitat urbanística i voldríem que ens els expliquessin. 

El 76, el 78 i el 79, perquè bàsicament estem parlant de menors i no sabem com s’ha 

d’actuar en aquest cas. 

També sobre els 85, 86, 95 i 96. 

 

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

Nosaltres volem que ens expliqueu una mica més el tema del cementiri, que és el 

número 46 i també el 72 que ja s’ha dit.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Sobre el número 7 dir que és la darrera certificació de les obres del carrer Calàbria i 

senzillament és això: a 30 de desembre, quan l’empresa va donar per finalitzades les 

obres de re-urbanització del carrer Calàbria es va signar la darrera, i última,  certificació 

que té aquest import de 109.744,29€  IVA inclòs.  

Quan es fa una obra pública, a mida que l’obra avança, es van fent diferents 

certificacions i cada certificació es correspon amb un pagament. Aquesta era la darrera 

certificació i ja dona per finalitzar el pagament de les obres del carrer Calàbria. En 

aquest sentit aquesta és una certificació que no inclou  preus contradictoris. Cal dir que 

a les obres del carrer Calàbria els preus contradictoris han estat ínfims, penseu que de 

tota la despesa que ha suposat aquesta obra, els preus contradictoris no han arribat a 

10.000€. En aquest sentit s’ha ajustat molt el cost de l’obra al que s’havia pressupostat i 

licitat i en aquest sentit crec que s’ha de felicitar per la feina als tècnics i a l’empresa 

que ha dut a terme el seguiment i control de les obres, perquè hem pogut ajustar molt bé 

la despesa.  

 

Sobre el número 14 dir que és la contractació d’un peó de neteja viària. Com saben 

tenim de la Diputació de Barcelona una subvenció per plans d’ocupació i s’està 

contractant dins un pla d’ocupació un peó de neteja viaria que comença el 16 de gener. 

Intentem, des de l’ajuntament de la Garriga, que aquests plans d’ocupació no es tallin a 

31 de desembre i s’hagin d’iniciar al gener. Intentem cavalcar-los d’un any per l’altra. 

Hi ha contractes de plans d’ocupació que van de novembre a maig i per això ja van amb 

el  pressupost de 2017, encara que estiguin contractats del 2016 i s’estiguin duent a 
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terme al 2017. En aquest cas des de l’àrea de via pública es va requerir la contractació 

d’un peó perquè es deuria acabar el pla d’ocupació anterior i per tant calia fer la 

renovació del contracte d’aquesta persona.  

Actualment ja estem pagant 1.000 € nets per treballador als plans d’ocupació, no els 

1.000€ bruts que havíem comentat sinó que ara ja estan cobrant aquest salari net de 

1.000€ al mes.  

 

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

Sobre aquest tema volíem demanar de qui depèn el treballador contractat, és a dir la 

neteja viària depèn d’una empresa privada i voldríem saber si aquest treballador depèn 

de l’empresa privada o del servei de l’ajuntament.   

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

Òbviament depèn de l’ajuntament, des de l’àrea de via pública es regula la feina 

d’aquestes persones, no és la primera vegada que tenim un pla d’ocupació fent de peó 

de via pública, ja portem temps contractant i donant recolzament a aquest servei que 

considerem necessari i que també dóna un perfil de persona que pots contractar i que és 

de difícil reinserció dins el mercat laboral. No és una cosa nova, ja fa com un parell o 

tres d’anys que estem tenint peons de neteja viària.  

Sobre el número 15 dir que es tracta senzillament d’un decret que  modifica el decret de 

15 de juny de 2015, que és el decret de delegacions. En aquest cas hi ha competències 

que estan delegades a la Junta de Govern i quan es fa un decret s’ha d’abocar aquesta 

competència i recupera-les per poder fer el decret d’alcaldia. En aquest sentit es fa un 

decret per reconèixer la relació d’obligacions reconegudes de despeses que es van dur a 

terme a final del 2016, però com es va tancar la comptabilitat perquè s’entressin les 

factures més o menys el dia 15 de desembre de 2016, totes les factures que van entrar 

entre el 15 i el 31 de desembre (quan no hi va haver cap junta de govern per poder-les 

aprovar i poder dur a terme aquest tràmit), es van haver d’aprovar per decret al mes de 

gener. Per tant aquest decret regula això; l’aprovació de totes aquelles factures, fetes 

amb la corresponent retenció de crèdit i tot el que calia, del pressupost 2016. que no van 

entrar abans del 15 de desembre, però si abans del 31.  

El número 16 ... 

 

Intervé el Sr. Valiente: 
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 Ho retiro perquè m’he equivocat.  

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

El número 35, doncs, és l’aprovació de l’ajornament d’un ICIO a l’empresa promotora 

de l’obra del carrer  Negociant 27-29. Com ja saben estem negociant  de quina manera 

s’haurà d’indemnitzar el promotor pel fet d’haver atorgat una llicència incorrectament, 

s’aplaça aquest pagament perquè com haurem de fer una compensació final, tots aquests 

imports es tindran en compte. En aquest cas diria que aquest import d’ICIO és per 

l’enderroc d’aquestes obres. Saben que han d’enderrocar, que els hi vàrem donar la 

llicència d’enderroc i aquest ICIO correspon al que haurien de pagar de taxa d’enderroc.  

El número 46 és un decret que declara la lesivitat del conveni que vàrem signar l’any 

2013 entre l’ajuntament de la Garriga i l’empresa PISAN, la que va construir el 

cementiri nou, perquè nosaltres, com bé saben i s’ha explicat, vàrem encarregar una 

segona auditoria del que costava rescabalar aquesta concessió municipal, en aquest 

sentit aquesta auditoria era molt contradictòria en comparació amb l’auditoria que 

s’havia dut a terme l’any 2003 i tenint en compte que tant els serveis jurídics com 

econòmics de la casa ens havien recomanat aquesta segona auditoria, ens trobem que 

aquesta segona auditoria ens dóna aquest escenari tant diferent, el que hem de fer és 

nosaltres mateixos declarar lesiu l’acord de Ple que es va dur a terme el 2013. Això és el 

que estem fent amb aquest decret declarar aquesta lesivitat per poder començar tots els 

tràmits per resoldre aquest tema, però si primer no declaràvem nul l’acord de ple ens 

podien, òbviament, acusar d’inactivitat perquè hi havia un acord de ple que no estàvem 

acomplint. 

Els números 63, 64 són dues sol·licituds presentades per dues empreses de restauració 

del nostre municipi que el 21 d’octubre van resultar afectades quan vam tenir aquella 

contaminació parcial de la xarxa d’aigua municipal. Demanen si ha hagut 

responsabilitat o no de l’ajuntament, perquè l’aigua és un servei municipal encara que el 

tinguem concessionat, per tant nosaltres hem d’iniciar aquest expedient per determinar 

la responsabilitat o no de l’ajuntament i si cal o no que l’ajuntament indemnitzi aquests 

sol·licitants com a  conseqüència dels danys i perjudicis que han patit els seus ingressos 

a causa d’aquesta avaria que hi va haver. El que fem és admetre a tràmit aquesta 

sol·licitud i a l’expedient ja es resoldrà si era o no competència municipal. Ja sabem que 

directament no ho  va ser sinó que va ser a causa d’un tercer que es van contaminar la 

xarxa. Estem, per tant, en aquest moment de resoldre aquest expedient  amb la propietat 
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de la finca que va ser la causant de la  contaminació de la xarxa.  

El 72 és el mateix, admetem a tràmit una sol·licitud de responsabilitat patrimonial, però 

en aquest cas la presenta SOREA, perquè com a empresa que gestiona el servei d’aigües 

ens demana iniciar aquest expedient per determinar la responsabilitat, o no, de 

l’ajuntament i si l’ajuntament té l’obligació, o no, d’indemnitzar SOREA, en aquest cas, 

pel cost de l’aigua que va generar el fet que certs habitatges haguessin hagut de tenir la 

aixeta oberta durant “X” hores per fer la neteja de tot el circuit, etc.   

El que es fa es admetre a tràmit la reclamació, tant dels dos propietaris que s’han 

declarat afectats al seu negoci, com de SOREA,  perquè tenen dret a què s’estudiï si  hi 

ha o no responsabilitat de  l’ajuntament.  

Els números 74 i 75 van junts . Es va detectar que s’estaven duent a terme unes obres al 

Passeig Vilanova, núm. 7 sense la llicència corresponent i per tant  s’obre  un expedient 

de protecció de la legalitat  urbanística  i una ordre d’execució per tal que facin una 

nova connexió d’escomesa del clavegueram, donat que la que hi ha  perd i vessa per la 

vorera . 

El 76  també és un expedient de protecció de la legalitat urbanística  perquè es van 

col·locar dues unitats d’aires condicionats  que incompleixen la normativa del Pla 

General  en aquest cas referent a l’alçada a la que s’han de col·locar  els aparells de 

l’aire condicionat  en aquesta adreça que consta al decret. 

 

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

 El que volíem saber és si ja s’han arranjat  les dues llicències. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

De moment això és un decret de  3 de febrer i penso que encara no ha estat reparat. 

Sobre el 78 i el 79 com sabem  anem “depurant” els assentaments del padró i en el 

moment en què tenim demostrat  que hi ha certes persones que ja no viuen al municipi  

es va donant de baixa el padró i es va depurant. Això ho venint fent i a cada despatx 

d’ofici   de cada ple hi ha baixes del padró perquè és un exercici que es va fent de 

manera continuada  per regularitzar l’estat del padró del nostre municipi. En aquest, 

concretament, es donaven de baixa dos menors, perquè, òbviament,  els seus 

responsables tampoc estan donat d’alta  al domicili i menors sols no poden estar 

empadronats a un domicili, han d’estar empadronats al mateix lloc que els seus 

responsables legals, siguin pares o tutors.  
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Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP: 

Llavors  no ho entenc, vol dir que  als habitatges estaven empadronats els menors sols ?. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

Pot ser que estiguessin empadronats però que no hi visquessin, que fos un 

empadronament de fa temps d’aquests .... 

 

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

Al fer la revisió del padró, que es fa periòdicament, es va detectar que en aquest 

domicili només estaven empadronats aquests menors d’edat i la llei ho prohibeix. Es va 

fer el requeriment  als seus pares, tutors legals , etc. i no  han presentat res, per tant se’ls 

ha de donar de baixa. S’ha fet un tràmit previ d’informació pública, edicte al BOE i al 

final s’ha acabat resolent i donant de baixa. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

El següent és el 85 que és desestimar, tenint en compte tots els fets avaluats  la 

reclamació presentada , en aquest cas per una empresa en representació d’una comunitat 

de propietaris  mitjançant la qual formulaven indemnització per reclamació patrimonial 

en relació als danys i perjudicis oferts a conseqüència d’un embús al clavegueram el 26 

de gener i 8 de febrer de 2016. Es desestima perquè no hi ha, no existeix, o no s’ha 

demostrat  que existeixi relació  de causalitat entre el funcionament dels serveis  de 

l’ajuntament i l’accident. Si no es pot demostrar aquesta causalitat no hi ha manera de 

poder fer-se càrrec d’aquesta responsabilitat patrimonial. 

El següent és l’arxiu d’un expedient de restauració de la legalitat urbanística  per unes 

obres a l’avinguda Jacint Verdaguer, perquè tot i que va fer les obres sense llicència 

aquestes obres es varen poder legalitzar  i per això s’arxiva l’expedient  i si s’hi fixen, 

tot i que no ho han preguntat, al punt segon de l’acord diu que s’obrirà un expedient 

sancionador per  imposar la multa corresponent  al haver fet obres sense llicència.  

El 95 són unes obres que s’estaven duent a terme al restaurant dels Tremolencs sense la 

corresponent llicència . No és que no tinguessin la llicència és que ni tant sols l’havien 

sol·licitat, recordem que els Tremolencs és una zona que es troba en suspensió de 

llicències i per tant hem de ser  molt curosos amb totes les actuacions que  es duen a 

terme en aquella urbanització perquè la llei està perquè se li apliqui a tothom i perquè 
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tothom la compleixi, en aquest sentit no hi ha cap autorització, ni tan sols demanda  i 

per tant s’obre aquest expedient i es varen aturar les obres . 

El 96 fa referencia a una mesura de protecció d’un habitatge al carrer de Can Xic Corder 

número 16  en base a un informe que van emetre els serveis tècnics   on s’evidenciava 

que aquest habitatge no reunia les condicions  mínimes d’habitabilitat i per tant  calia 

desallotjar-lo  en un termini de 7 dies  per tal que el propietari el repari  i un cop reparat 

es torni a restablir la normalitat . Es va haver de fer d’aquesta manera perquè sinó la 

persona que estava de llogater  no volia abandonar l’habitatge i calia garantir la 

seguretat de les persones que hi vivien.  

  

El Ple de l’Ajuntament resta assabentat 

 

 

3.  Actualització de les tarifes del servei municipal de taxi per a l’exercici 2017. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/SJ 

 

ANTECEDENTS : 

 

Vist que per escrit presentat en data 10/01/2017, RE 95/2017, el Sr. Enric Marata Pujol en 

representació de l’agrupació de taxistes de la Garriga, ha sol·licitat la revisió de les tarifes per 

l’any 2017 acollint-se al sistema simplificat d’autorització de preus i tarifes establert a la 

normativa aplicable.  

 

Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 22/01/2015 va incrementar en un 0,6% les tarifes 

urbanes del servei de taxi per a l’exercici 2015, havent-se mantingut les mateixes tarifes durant 

l’exercici 2016. 

 

Vist que per acord plenari de 25/01/2017 es va 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 Campsentelles, Santa Maria de Martorelles, Santa Perpètua de 

Mogoda, Sentmenat i la Garriga per a la prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit 

territorial d’aquests municipis 
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Vist que en data 22 de febrer de 2017 s’ha procedit a la signatura del conveni esmentat. 

 

Atesa la clàusula tercera de l’esmentat Conveni estableix l’aplicació de les mateixes tarifes  i 

conceptes tarifaris del servei de taxi en qualsevol dels temes municipals de la prestació 

conjunta.  

 

Vist el certificat emès per la secretaria de la Comissió de Preus de Catalunya que acredita que 

aquest organisme va acordar no aprovar un augment mitjà de les tarifes per l’any 2017 per a 

actualitzar les tarifes dels serveis de transport  col·lectiu urbà de viatges i d’autotaxi. 

 

Atès que la proposta presentada de revisió de tarifes, tenint en consideració l’acord de la 

Comissió de Preus de Catalunya,  homogeneïtza les tarifes ajustant sempre a la tarifa més baixa 

del conjunt de municipis per evitar l’increment de tarifes. 

 

Atès l’informe favorable de Intervenció de data 7 de febrer de 2017. 

 

FONAMENTS JURÍDICS : 

 

Atès que l’article 31.2 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi, estableix que la determinació 

de les tarifes d’aplicació als serveis urbans del taxi han d’ajustar-se a la normativa vigent en 

matèria de preus  i hauran de garantir en tot moment la cobertura del cost del servei i assegurar 

un benefici empresarial raonable. 

 

Atès allò que disposa el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre règim procedimental dels preus 

autoritzats i comunicats modificat pel Decret 328/1990, de 21 de desembre, entre els quals es 

troba les tarifes del servei municipal d’autotaxis. 

 

Atès que d’acord amb el Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema 

simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988, de 28 d’abril, 

sobre règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, en virtut del qual, si es respecta 

el percentatge màxim d’increment de preus que fixa la Comissió de Preus, les tarifes de taxi 

aprovades per l’Ajuntament no requereixen aprovació posterior de la Comissió de Preus de 

Catalunya, sinó exclusivament la comunicació de l’acord plenari per donar-ne compte. 
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Atès allò que disposa l’article 299.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 

Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer.  Aprovar la revisió les tarifes urbanes del servei de taxi per a l’exercici 2017, 

proposades per l’agrupació e taxistes de La Garriga, segons el quadre següent: 

 

Tarifes urbanes de taxi  2017 2015 Diferència % 

Tarifa 2 Nocturna 

Dies feiners de 20.00 h. A 

8.00 h. 

Dissabtes, diumenges i 

festiu 

Amb 

conveni de 

coordinació 

Sense  

conveni de 

coordinació 

  

Baixada de bandera 4,00 € 4,96 € -0,96 -19,35 

Preu per km urbà recorregut 1,23 € 1,27 € -0,04 -3,15 

Preu per hora d’espera 22,25 € 19,59 € 2,66 13,58 

Mínim de percepció 6,20 €  5,48 € 0,72 13,14 

Suplements     

Ràdio taxi domicili 1,41 € 1.30 € 0,11 8,46 

Animals domèstics, excepte 

gos guia 

1,60 € - 1,60 - 

Equipatge Gratuït 1,30 € -1,30 -100,00 

Tarifa 1  

Dies feiners de 08.00 h. A 

20.00 h 

Dilluns a divendres 

    

Baixada de bandera 3,35 € 4,56 € -1,21 -26,54 

Preu per km urbà recorregut 1,20 €  1,27 € -0,07 -5,51 

Preu per hora d’espera 21,68 €  19,59 € 2,09 10,67 

Mínim de percepció 6,16 €  5,48 € 0,68 12,41 

Suplements     

Ràdio taxi domicili 1,41 € 1.30 € 0,11 8,46 

Animals domèstics, excepte 

gos guia 

1,60 €  - 1,60 - 

Equipatge Gratuït 1,30 € -1,30 -100,00 

Festes locals: 5 de juny i 3 

d’agost 
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Segon. Comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya, de conformitat amb allò 

establert a l’article 2.3 del Decret 339/2001 de 18 de desembre. 

 

Tercer. Notificar el present acord al Sr. Enric Marata, com a representant de l’Agrupació de 

Taxistes de la Garriga i a tots els titulars de llicències de taxi de la Garriga, per al seu 

coneixement i als efectes escaients. 

 

Quart. Traslladar aquest acord als municipis 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 Campsentelles, Santa Maria de Martorelles, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Cal dir que no és que s’estigui fent una revisió dels preus a l’alça que ens hagi demanat 

el col·lectiu dels taxis, sinó que aquest és un tràmit que hem de dur a terme degut al 

conveni al que ens vàrem adherir al plenari del mes de gener  per sumar-nos a aquest 

conveni de cooperació intermunicipal entre diferents municipis de la nostra comarca per 

dur a terme la prestació del servei de taxis. Dins aquest conveni es demana que ens 

acollim a un sistema simplificat d’autorització de preus i tarifes establerts dels taxis. Els 

preus han de ser els mateixos i homogeneïtzats entre els diferents municipis, no pot ser 

que a un municipi es cobri un preu diferent d’un altre . Per tant en aquesta aplicació de 

les mateixes tarifes i conceptes tarifaris ens calia fer aquesta revisió i aquesta 

regularització que en comptes d’anar l’alça en aquest cas va a la baixa.  

 

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

Res a dir estem d’acord. 

 

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

Votarem a favor. 

 

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

Votaré a favor. 
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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 16 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 

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

aprova la proposta d’acord. 

 

 

4. Aprovació de l’establiment del servei públic de gestió dels Casals Infantils. (d’estiu i 

nadal)  

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/Ensenyament 

 

ANTECEDENTS 

 

Vista la memòria justificativa (inclosa la memòria econòmica), el projecte d'establiment i el 

projecte de reglament del servei relatius a l'expedient per a l'establiment d’un servei públic local 

de gestió dels Casals Infantils (municipals de la Garriga), incoat per  Resolució d'Alcaldia de 

data 24 de gener de 2017;  

 

Vist que a l’efecte es va constituir una comissió tècnica per a la preparació, avaluació i estudi de 

la memòria justificativa (inclosa la memòria econòmica), el projecte d'establiment i el projecte 

de reglament del servei. 

 

ATÈS que el servei públic esmentat és de competència municipal, d'acord amb el que disposen 

l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, l'article 66 del Decret 

Legislatiu 2/2003,  pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, i l'article 84 de l’estatut d’autonomia de Catalunya.  

 

ATÈS que de la documentació esmentada es deriva que és procedent establir el servei públic 

municipal de gestió dels Casals Infantils (municipals de la Garriga) i que aquest serà 

gestionat de forma indirecta mitjançant concessió administrativa. 
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ATÈS que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala l'article 159 

del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 

dels ens locals;  

 

VIST l'informe favorable de la Intervenció de Fons;  

 

ATÈS que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la iniciativa 

esmentada i l'expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de trenta dies, 

prèviament a l'aprovació definitiva, tal com determina l'article 160 del ROAS.  

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local 

Decret Legislatiu 2/2003,  pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya. 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/95. 

Estatut d’autonomia de Catalunya 

Decret 276/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen 

menors de 18 anys. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer.- Prendre en consideració l'establiment d’un servei local de gestió dels Casals Infantils 

(municipals de la Garriga), sobre la base de la memòria justificativa, el projecte d'establiment i 

el projecte de reglament del servei adjunts.  

 

Segon.- Sotmetre a informació pública l'expedient per un termini de trenta dies, a comptar des 

de la darrera publicació de les ordenades al paràgraf següent, a efectes de presentació 

d'al·legacions i suggeriments.  
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Tercer.- Publicar l'anunci d'informació pública corresponent al Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, i disposar-ne l'exposició al tauler d'edictes de 

l'Ajuntament.  

 

Quart.- Donar audiència durant el mateix termini d'informació pública -i als mateixos efectes- 

als interessats en el procediment i a les entitats que han exercit la iniciativa per a l'establiment 

del servei si fos el cas.  

 

INTERVENCIONS 

Intervé la Sra. Meritxell Coma, regidora d’Ensenyament: 

Bona nit a tothom. Com vostès ja saben el ROAS determina que abans de prestar un 

servei públic s’ha d’aprovar l’establiment d’aquest servei. L’ajuntament té interès en la 

millora dels serveis que es presten al veïnatge i amb l’objecte de poder fomentar i 

millorar el servei públic de la gestió dels casals infantils s’ha tramitat l’establiment 

d’aquest servei adaptant-lo a les necessitats actuals. 

En data 31 de gener de 2017 es va constituir la comissió per analitzar i redactar 

l’establiment del servei . Aquesta comissió estava formada per la interventora 

municipal, el secretari, la tècnica de contractació, la tècnica d’ensenyament i jo mateixa 

com a regidora d’ensenyament.  

Per tramitar l’establiment d’un servei, en concret aquest, s’han redactat els següents 

documents: una memòria justificativa, el projecte d’establiment del servei i el reglament 

del servei. La memòria tracta de la justificació de l’establiment del servei esmentat des 

del punt de vista social, jurídic, econòmic i organitzatiu. Aquesta argumenta el perquè 

l’ajuntament de la Garriga vol oferir el servei dels casals d’infants, A l a Garriga hi ha 

una població total de 16.071 habitants dels quals 2.375 tenen de 3 a 14 anys. Les 

famílies en període de vacances escolars necessiten serveis i recursos educatius per 

conciliar la vida laboral amb la familiar. El servei públic dels casals infantils vol donar 

resposta a aquestes necessitats oferint un servei durant tot el període de vacances 

escolars, un horari ampli d’atenció de matí i tarda, amb servei d’acollida matinal i servei 

de menjador . Es suposa que els serveis es gestionen de manera indirecta per una 

empresa de serveis de lleure amb personal especialitzat a les tasques objecte del 

contracte, atenent la necessitat que els servei el presti una empresa especialitzada 

respectant les ràtios de monitors . La forma escollida serà la concessió de gestió de 

serveis públics.  
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El projecte d’establiment de servei públic de casals infantils defineix les característiques 

del servei, objectius, activitats, usuaris, horaris , serveis, la forma de gestió i participació 

les instal·lacions necessàries, l’estudi econòmic i financer i el règim estatutari dels 

usuaris i en últim lloc el projecte del reglament del servei  públic dels casals infantils 

estableix el funcionament del servei, les prestacions, l’accés, l’àmbit físic i el règim 

horari. Drets i obligacions dels usuaris i personal del servei segons el Decret 267/2016 

de 5 de juliol que regula les activitats d’educació en el lleure en les quals hi participin 

menors de 18 anys. 

El virtut de tot el que s’ha exposat, ho deixo a la seva consideració. Gràcies. 

 

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

Estem d’acord, res a dir. 

 

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

Jo tinc un dubte Sra. Coma, no sé si això dels casals d’estiu ja s’estava fent . Els casals 

que s’estaven fent cada estiu a les escoles públiques, que anaven rotant, un estiu ho feia 

Pinetons, un altre estiu ho feia Puiggraciós, era això mateix o és que es farà una cosa 

diferent a partir d’ara.  

Un cop aclarit aquest dubte, votarem a favor segurament. 

 

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

Entenem que no té res a veure amb el tema de la tarifació social, això es tractarà 

posteriorment tal i com se’ns va dir a la Junta de Portaveus, nosaltres hi votarem a 

favor. 

 

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

Votarem a favor.  

 

Intervé la Sra. Meritxell Coma, regidora d’Ensenyament: 

Si, és el mateix que s’estava fent fins ara des de fa molts anys i que hem actualitzar 

atenent sobretot a les necessitats dels nens amb necessitats educatives especials. Aquest 

ha estat el detonant que ens fes plantejar aquesta actualització.   

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 16 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 
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C.U.P-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP i 1 ICV-EUiA-E), essent 17 els de dret i de fet de la corporació, 

aprova la proposta d’acord. 

 

 

5. Aprovació definitiva del Pla especial urbanístic de desenvolupament per a l’ordenació 

volumètrica de l’Asil Hospital 

 

ÀREA FUNCIONAL: Urbanisme/SJ 

 

ANTECEDENTS  

 

Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2016, va aprovar 

inicialment el Pla  especial urbanístic de desenvolupament per a l’ordenació volumètrica de 

l’Asil Hospital, promogut per la Fundació Asil Hospital de la Garriga i redactat per l’arquitecte 

Domènec Parera. 

 

Vist que l’expedient ha estat sotmès a informació pública  mitjançant publicació del respectiu 

edicte en el B.O.P. de data 28/09/2016 i al  Diari  ARA de data 29/09/2016, a la web municipal i 

al taulell d’anuncis de l’Ajuntament  i que durant el termini d’informació pública no s’han 

presentat al·legacions segons consta a la certificació de Secretaria de data 29/11/2016. 

 

Vist que simultàniament al tràmit d’informació pública, es van sol·licitar informe preceptiu a la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 

 

Vist que la  Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per acord de 15/11/2016, va 

informar favorablement el PMU del C. Banys 5  amb les 2 prescripcions que seguidament 

s’indiquen : 

 

1.1.- Emetre informe favorable, a l’efecte de l’article 87 del text refós de la Llei d’urbanisme, 

aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 

sobre el Pla especial urbanístic de l’Asil Hospital de la garriga, promogut i tramès per 

l’Ajuntament, tot indicant a l’Ajuntament ela Garriga que prèviament a l’aprovació definitiva 

d’aquest Pla especial caldrà donar conformitat a l’executivitat de la modificació del Pla general 

municipal que es tramita simultàniament.  
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Vist que en data 30/01/2017 s’ha publicat al DOGC l’acord de la CTU de Barcelona que aprova 

definitivament la modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació  per simplificació i 

concreció normativa, essent en aquest moment executiva, que dóna nou redactat a l’article 39.2 

de les Normes urbanístiques sobre les condicions d’edificació del sistema d’equipaments 

comunitari, en el que es suprimeix el paràmetre d’edificabilitat màxima i d’ocupació per remetre 

directament a les condicions de l’entorn a través de la formulació d’un pla especial. 

 

Vist que en data 19/09/2016 registre de sortida 5061/2016, es va sol·licitar informe al 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya sobre el Pla especial per trobar-se dins 

l’illa un edifici modernista de Manuel Raspall, que està regulat a la fitxa 113 del Pa especial de 

patrimoni arquitectònic, arqueològic, urbanístic i paisatgístic amb la consideració de categoria 

de Bé de protecció urbanística (BPU), en el que cal mantenir els volums i les façanes amb les 

seves obertures. 

 

Vist que en data 26/10/2016, registre d’entrada núm. 5771/2016 es va rebre informe favorable 

del Departament de Cultura, Serveis Territorials a Barcelona, segons el qual l’ordenació 

proposada protegeix la volumetria de l’edifici modernista i no hi ha cap afectació del patrimoni 

arqueològic. 

 

Vist l’informe favorable de l’Arquitecta Municipal de 1 de febrer de 2017. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

Atès que el Conseller de Política Territorial mitjançant Resolució de data 6/5/05, publicada al 

DOGC núm.4.390 de data 25/4/05, va reconèixer a l’Ajuntament de la Garriga la competència 

per a l’aprovació definitiva dels plans urbanístics derivats a que fa referència l’article 81.1 del 

mateix text legal. 

 

Atès que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, a l’article 

21.1.j) atribueix la competència per a l’aprovació dels instruments de planejament de 

desenvolupament del planejament general no atribuïdes al Ple (l’aprovació inicial) i l’article 

22.2.c) de la mateixa llei atribueix al Ple l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels 

plans i altres instruments d’ordenació . 
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En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple el següent 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic de desenvolupament per a 

l’ordenació volumètrica de l’Asil Hospital, promogut per la Fundació Asil Hospital de la 

Garriga i redactat per l’arquitecte Domènec Parera. 

 

Segon.- Lliurar a la CTUB en el termini d’un mes, als efectes de informació, coordinació i 

arxivament, la documentació tècnica i administrativa completa, com a condició prèvia a la 

publicació de l’acord d’aprovació definitiva d’acord amb el que determina l’article 88 del 

TRLU. 

 

Tercer.- Publicar als efectes de la seva executivitat, aquest acord i la normativa urbanística del 

Pla especial urbanístic de desenvolupament per a l’ordenació volumètrica de l’Asil Hospital, de 

conformitat amb allò que estableixen els articles 107 del TRLUC, en relació amb l’article 70 de 

la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local un cop que s’hagi tramès a la CTUB la 

documentació tècnica i administrativa completa. 

 

INTERVENCIONS  

La Sra. alcaldessa atorga la paraula a la Sra. neus Marrodán. 

Intervé la Sra. Neus Marrodán, regidora d’Urbanisme: 

Hola, bona tarda a tothom. Portem a tràmit al plenari l’aprovació definitiva del pla 

especial que permet definir com pot créixer l’Asil Hospital dins el que és l’illa 

d’equipaments on es troba englobat . 

Faig un breu recordatori . A mitjans de l’any passat l’Asil Hospital va demanar poder 

desenvolupar aquest element urbanístic per poder definir quines serien les diferents 

volumetries a partir de les quals i per fases,  podria acabar de créixer l’edificació dins 

l’illa d’equipaments en què es troba, però es va evidenciar una incorrecció, una 

indefinició en un dels articles del planejament quan es parlava d’equipaments. 

Aleshores estava en tràmit una modificació puntual del planejament de correcció 

normativa, es va incorporar la correcció d’aquest article en aquesta modificació de 

planejament i paral·lelament a la tramitació d’aquesta modificació es va anar fent la 
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tramitació del pla especial. 

El pla especial s’aprova inicialment per Junta de Govern Local però després cal fer-ne 

una exposició pública, calia demanar-ne un informe a la Comissió Territorial 

d’Urbanisme i un altre a Cultura perquè com saben l’edificació originària  té connotació 

patrimonial. Tots aquests informes i l’exposició pública es van fer sense cap 

inconvenient. Els informes van se favorables, no hi va haver al·legacions a l’exposició 

pública i el pla especial estava a punt per ser aprovat definitivament però havíem 

d’esperar que aquesta correcció de la modificació de planejament fos efectiva. Això ha 

passat aquest 30 de gener, fa 20 dies. En el moment en què ha estat efectiva la 

modificació de planejament que corregia les condicions edificatòries en els equipaments 

que ocupen una sola illa, s’ha pogut fer efectiu el pla especial i per això es porta avui a 

ple. 

Dit això el que es demana és l’aprovació definitiva del Pla especial urbanístic que 

permet el desenvolupament i l’ordenació volumètrica de l’Asil Hospital . S’ha de lliurar 

aquest document una vegada més a la Comissió Territorial perquè en tinguin 

coneixement i a partir d’aquí fer les publicacions perquè sigui efectiu. Res més, queda a 

la seva consideració.  

 

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

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: 

Felicitem a l’equip de govern i votarem a favor.  

 

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

Votarem a favor. 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 16 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 

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

aprova la proposta d’acord. 
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6. Aprovació expedient de modificació pressupostària, mitjançant crèdit extraordinari  

 

Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2017.05 

 

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

 

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

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

15 i 20 de les bases d'execució per a l'exercici 2017. 

 

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

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

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

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

(article 160.4 del TRLRHL). 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Aprovar la proposta de crèdit extraordinari per import de 6.050,00 euros de la forma 

següent: 

 

Despeses que cal finançar: 

 

Crèdits extraordinaris:(um: euros) 

 

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

2017/2/303/1 2017.303.92600.63700 SOC.TIC.Depend. municipals. Xarxa informàtica 6.050,00 

  Total crèdits extraordinaris 6.050,00 

 

Finançament que es proposa: 
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Baixa de crèdit: (um: euros) 

 

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 
baixa 

- 2017.303.92600.22002 SOC.TIC.Material informàtic no inventariable 6.050,00 

  Total finançament 6.050,00 

 

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

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

d’anuncis i edictes de la Casa Consistorial. 

 

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

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

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

 

INTERVENCIONS  

La Sra. alcaldessa atorga la paraula al regidor Sr. Jordi Calatrava. 

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

En aquest sisè punt, detallar-los que portem a terme una modificació de crèdit de l´àrea 

de les TIC (tecnologies de la informació i comunicació), per un import de 6.050 € amb 

l´objectiu de posar en marxa l´eina de la videoacta a la sala de plens, crèdit que 

alimentem d´una altra partida de la mateixa àrea SOC.TIC. 

Ho deixo a la seva consideració. 

 

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

Res a dir. Estem d’acord.  

 

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

Votarem a favor. 

 

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

Votarem a favor. 

 

Intervé la Sra. Carme P. Farrerons, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E:  
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Ens abstenim, per coherència amb el nostre vot amb els pressupostos.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  15 vots a favor    (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P.-PA, 1 C’s i 1 

PSC-CP) i 1 abstenció (ICV-EUiA-E), dels 16 membres assistents, essent 17 els de dret i de fet 

de la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Recordin que si res no falla i la tecnologia ho permet i ho acompanya a partir del proper 

més de març la vídeo-acta ja estarà en funcionament i els plenaris seran enregistrats i 

aquesta ja serà una acta oficial que permetrà que des de secretaria no s’hagin de 

transcriure literalment les actes del plenari perquè aquest vídeo ja serà una acta oficial. 

En aquest sentit jo crec que fem un pas endavant, un pas de gegant i la tecnologia ens 

acompanya. Per tant el proper mes, si res no falla, estrenarem aquesta nova eina.  

 

 

7. Aprovació de l’acord de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona 

mitjançant el seu Organisme Autònom de Gestió Tributària,  d’ampliació de les 

competències de recaptació de la taxa dels mercats setmanals dels dissabtes i de 

modificació de l’abast dels acords de delegació adoptats amb anterioritat respecte de la 

taxa per conservació del cementiri municipal 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda 

 

ANTECEDENTS  

 

El text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les entitats locals podran delegar en altres Entitats 

locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció 

i recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin. 

 

A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la Diputació de 

Barcelona les facultats de recaptació dels ingressos de dret públic que en la part resolutiva 

d’aquest dictamen, s’enumeren. 
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D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres facultats de 

gestió, liquidació  i recaptació de ingressos de dret públic locals, mitjançant l’adopció dels 

corresponents acords plenaris. 

 

Davant l’experiència adquirida es creu procedent ampliar la delegació de competències que 

exerceix la Diputació de Barcelona de recaptació de determinats ingressos de dret públic 

d’aquest municipi a altres ingressos de dret públic que s’enumeren a la part resolutiva d’aquest 

dictamen i, modificar parcialment les competències de gestió de determinats ingressos de dret 

públic, i alhora, regular l’exercici de la delegació i les facultats que es reserva l’Ajuntament. 

 

Val a dir que la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1- que les 

administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les 

competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la 

normativa sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la delegació d'una competència 

pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de l'exercici de la 

competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.  

 

En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la majoria 

absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió 

Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de  recaptació de la 

Taxa Mercats dissabtes que a continuació s'especifiquen: 

 

· Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe 

· Dictar la provisió de constrenyiment 

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 

· Liquidació d'interessos de demora 
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· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

Segon. Modificar l'abast dels acords de delegació adoptats amb anterioritat a aquesta data 

respecte a la Taxa per conservació cementiri municipal (Ordenança fiscal núm. T07, 

reguladora de la taxa del cementiri municipal), relatius a la delegació en la Diputació de 

Barcelona a l'empara del que preveu l'article 7.1 del text refós de la llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el sentit de modificar 

la delegació de la gestió i delegar única i exclusivament les següents funcions de recaptació: 

 

· Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe 

· Dictar la provisió de constrenyiment 

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 

· Liquidació d'interessos de demora 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

Tercer. L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar 

de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de 

recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris 

o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o 

ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, 

quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis 

municipals, ho facin convenient. 

 

Quart. Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió Tributària, en 

l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i 

altres ingressos de dret públic descrits en l'apartat primer d'aquest acord, establir els llocs i els 

mitjans de pagament d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació, l'Ordenança general de 

gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic i la normativa interna 

de la Diputació de Barcelona reguladora de la prestació d'aquest servei. 
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Cinquè.  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest acord es 

regeix per les següents regles: 

 

Regla primera. La delegació atorgada te caràcter general i una duració de dos anys a 

comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.   

 

Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per 

períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de 

donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos. 

 

Regla segona.  L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els 

tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant la 

Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de desplegament, 

així com a allò que s’estableix en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 

dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la 

Diputació de Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, 

reguladora de la prestació d'aquest servei. 

 

En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en 

període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa 

concordant. 

 

Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de 

Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els 

Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança 

general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la 

gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona i en la normativa 

interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei. 

 

Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general 

i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 
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Regla quarta. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació 

econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la 

prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de serveis i 

la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, 

liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada en 

l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  

 

Regla cinquena. L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la 

recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si aquests 

tributs figuren entre els tributs delegats.  L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia 

i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de 

Gestió Tributària. 

 

En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes 

extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que representi 

per a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens. 

 

Regla sisena.  L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades per 

l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents: 

 

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada 

concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a 

l’Ajuntament  de forma quinzenal. 

 

2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels 

diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions 

d’ingressos indeguts aprovades a en el període quinzenal anterior, amb les 

especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en la 

forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals. 

 

3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de 

l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió 

del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc el 

pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.  
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4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà 

abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de 

recaptació. 

 

5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es 

transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota 

tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà 

directament al compte de la Diputació. 

 

Regla setena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les 

obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular de 

la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió 

Tributària. 

 

L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió 

recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament general 

de recaptació i llurs disposicions concordants.  

 

Regla vuitena. A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als 

òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació 

voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents: 

 

a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la 

gestió de la recaptació executiva.  

b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir 

coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  

c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis d’accés electrònic dels ciutadans als 

serveis públics. 

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  

e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte 

anual,  justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i tota 

l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada moment.  
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Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió 

Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents: 

 

a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  

b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 

constrenyiment, degudament justificades.  

c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu, 

degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament. 

d. Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui per a la 

gestió del servei.  

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General de 

Recaptació i en les disposicions concordants.  

f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències 

delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un 

local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que 

l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la utilització 

de les dependències municipals.    

 

Regla desena.  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries per 

a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de 

protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les 

especificacions contingudes en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 

dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la 

Diputació de Barcelona. 

 

Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius i 

documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de 

documents originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb 

validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots els documents generats 

per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels 

ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper com els de suport 

electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la normativa 

d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional 

d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). 
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Regla onzena. L’Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració  “d’encarregat 

del tractament” respecte de les dades personals que l’administració delegant aporti, per 

tal de materialitzar la delegació efectuada,  i adoptarà les mesures tècniques i 

organitzatives adequades per a la protecció de totes les dades personals, tant de les 

aportades per l’administració delegant com de les que aportin  directament els 

contribuents.   

 

A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades facilitades 

per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi d’aquesta; no aplicarà 

o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a l’objecte de la delegació i no 

comunicarà les dades a terceres persones, ni tant sols per a la seva conservació -llevat 

que la Llei General Tributària o qualsevol altra norma amb rang de llei ho autoritzi-, o 

què l’Organisme hagi de contractar prestacions de caràcter material o tècnic que 

comportin el tractament de les dades amb una empresa o empreses alienes; en aquest 

darrer supòsit el contractista de l’ORGT també tindrà la consideració d’encarregat del 

tractament. 

 

Als efectes contemplats en aquesta Regla onzena, l’Organisme de Gestió Tributària 

queda expressament facultat per l’ajuntament delegant per tal d’efectuar les peticions 

d’informació amb transcendència tributària i comunicació o cessió de dades que es 

deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei general tributària, o qualsevol altra norma que 

contempli dites comunicacions o cessions. 

 

Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de dades 

personals que corresponen de l’Organisme de Gestió Tributària, els quals van ser creats 

i regulats pel decret de la presidència de la Diputació de Barcelona i del seu Organisme 

de Gestió tributària de data 14 de desembre de 2010, publicat en el BOPB de data 17 de 

gener de 2011 i què figuren inscrits en el Registre de protecció de dades de Catalunya 

de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades. 

 

Les mesures de seguretat d’aquest fitxer són de nivell mig, d’acord amb allò establert al 

R.D. 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei Orgànica 

de protecció de dades de caràcter personal.  
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Regla dotzena.  Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les 

següents: 

 

1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, 

d'acord amb allò que estableix la regla primera.  

2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  

3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord. 

4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  

 

 

Sisè. Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la 

seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i un cop acceptada publiqui 

aquest acord de delegació, per a general coneixement, juntament amb l’acord d'acceptació de la 

delegació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de 

la Diputació de Barcelona.  

 

INTERVENCIONS  

La Sra. alcaldessa atorga la paraula al regidor Sr. Jordi Calatrava. 

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

Com ja saben amb anterioritat l´Ajuntament ha delegat, molts cops, a la Diputació de 

Barcelona i al seu organisme Autònom de Gestió Tributaria les facultats per la 

recaptació dels ingressos de dret públic, amb l´objectiu de millorar procediments i 

gestions de cobrament. 

En quest dictamen que avui presentem a ple fem dues  coses: primer delegar en aquest 

organisme les competències per la recaptació de la taxa de mercats dels dissabtes i en 

segon lloc modificar els acord que teníem amb aquest OGT respecte de la Taxa per 

conservació del cementiri municipal. En aquest sentit el que fem és que la gestió de la 

taxa tornar a mans del Ajuntament i deleguem única i exclusivament determinades 

funcions de recaptació. 

Aquestes delegacions es regeixen per una sèrie de regles que s´especifiquen en el 

mateix dictamen, on s´especifiquen aspectes con la durada de l´acord, causes de 

l´extinció, fiscalització per part de l´ajuntament, etc. 
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Ho deixo a la seva consideració. 

 

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

Hi estem d’acord. 

 

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

Votarem a favor. 

 

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

També 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 16 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 

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

aprova la proposta d’acord. 

 

 

8. Aprovació del calendari fiscal de la tarifa tercera, relativa al mercat setmanal no 

sedentari dels dissabtes, prevista a l’ordenança fiscal núm. T01, reguladora de les taxes 

per ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda 

 

ANTECEDENTS  

 

Vist l'informe de Secretaria de data 2 de febrer de 2017, sobre la legislació aplicable i el 

procediment a seguir per a l'aprovació del calendari fiscal de la tarifa tercers aplicable al mercat 

setmanal no sedentari dels dissabtes de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2017. 

 

Vist l'informe elaborat per la Intervenció i Tresoreria municipal sobre l'adequació dels períodes 

de cobrament en funció del Pla de tresoreria vigent, sol·licitat per Provisió d'Alcaldia-

Presidència de data 2 de febrer de 2017. 
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Realitzada la tramitació legalment establerta i vista la competència del Ple, en virtut dels articles 

22.2.d) i 49 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, es proposa al 

mateix l'adopció del següent  

 

ACORD 

 

Primer. Aprovar el calendari fiscal de la tarifa tercera corresponen al mercat setmanal no 

sedentari dels dissabtes, prevista a l’ordenança fiscal núm. T01, reguladora de les taxes per 

ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública, de l’Ajuntament i corresponent a 

l’exercici 2017 i que es detalla seguidament i que recaptarà l’Organisme de Gestió Tributària de 

la Diputació de Barcelona: 

 
MERCAT 

DISSABTES 
INICI 

VOLUNTÀRIA 
FI 

VOLUNTÀRIA 
COBRAMENT 
DOMICILIAT 

ÚLTIM DIA 
CÀRREGA CDOMRED COMENTARI 

1T 20/12/2016 20/02/2017 01/01/2017 19/12/2016 20/12/2016 

GESTIÓ + 
RECAPTACIÓ 
L'AJUNTAMENT 

2T 21/03/2017 22/05/2017 03/04/2017 17/03/2017 20/03/2017 
SI DELEGADA 
RECAPTACIÓ -ORGT  

3T 21/06/2017 22/08/2017 03/07/2017 19/06/2017 20/06/2017 
SI DELEGADA 
RECAPTACIÓ -ORGT  

4T 21/09/2017 22/11/2017 02/10/2017 19/09/2017 20/09/2017 
SI DELEGADA 
RECAPTACIÓ -ORGT  

 

Segon. Sotmetre aquest calendari a informació pública, amb publicació en el Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona, al tauler d'anuncis i edictes i a la seu electrònica d’aquest 

Ajuntament. 

 

Tercer. Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 

per al seu coneixement i efectes. 

 

INTERVENCIONS  

La Sra. alcaldessa atorga la paraula al regidor Sr. Jordi Calatrava. 

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

A continuació del punt anterior un cop hem delegat les competències per la recaptació 

de la taxa de mercats dels dissabtes a l’OGT  aquí fem dos coses: en primer lloc 

aprovem el calendari fiscal d´aquest cobrament conforme al nostre pla de tresoreria 

respecte del exercici 2017  i detallem qui recaptarà la taxa que com ja hem indicat serà 
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l´organisme de gestió tributaria de la DIBA 

Ho deixo a la seva consideració. 

 

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

Res a dir votarem a favor.  

 

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

Estem d’acord. 

 

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

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 16 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 

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

aprova la proposta d’acord. 

 

 

9. Aprovació expedient de baixa de drets reconeguts d’exercicis tancats  

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda 

 

ANTECEDENTS  

 

Primer. En data 3 de febrer de 2017, l’Alcaldia-Presidència va encarregar a la Intervenció 

municipal informe relatiu a la baixa de drets d’exercicis tancats. 

 

Segon. En data 3 de febrer de 2017, la Intervenció municipal va emetre informe favorable en 

relació a la baixa de drets d’exercicis tancats següents: 

 

a) Modificació negativa del saldo inicial dels drets reconeguts, per error material o de fet, en les 

anotacions comptables. 
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Núm. operació 

comptable 

Concepte 

d’ingrés 

Descripció del 

concepte 

d’ingrés 

Import 

comptabilitzat 

 

Lot 

 

Any 

Import 

pendent 

real 

Diferència 

120120000197 2012.102.39120 SEG.G02.Multes 1.070,00 € 

 

201 

 

2012 

 

1.040,00 

€ 

  

-30,00 € 

120140007919 2014.102.39120 SEG.G02.Multes 3.393,45 € 

 

407 

 

2014 

 

3.293,45 

€ 

 

-100,00 € 

  

Total 

 

    

-130,00 € 

 

 

b) Prescripció dels drets reconeguts en exercicis anteriors: - 

c) Compensació dels drets reconeguts en exercicis anteriors: - 

d) Baixa per insolvència: - 

e) Antieconòmic: - 

 

Tercer. En data 3 de febrer de 2017 el regidor d’Hisenda va proposar al Ple acordar la baixa de 

drets d’exercicis tancats. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

Primer. L’article 109.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques enuncia, entre d’altres, que les administracions públiques podran 

rectificar en qualsevol moment d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials o de fet 

existents als seus actes. 

 

Segon. L’article 59 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària estableix, entre 

d’altres, que els deutes tributaris podran extingir-se per pagament, prescripció, compensació o 

condonació. 

 

Tercer. L’article 66 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària disposa que 

prescriurà als quatre anys el dret de l'Administració per determinar el deute tributari mitjançant 

l'oportuna liquidació, el dret per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i 

autoliquidats, el dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les 

devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties i el dret a obtenir 
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les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions d'ingressos indeguts i 

el reemborsament del cost de les garanties. 

 

Quart. L’article 69.2 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària estableix que la 

prescripció s’aplicarà d’ofici. 

 

Cinquè. L’article 76 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària disposa que els 

deutes que no s’hagin pogut fer efectius en els respectius procediments de recaptació per 

insolvència provada, total o parcial, dels obligats tributaris es donaran de baixa en la quantia 

procedent, mitjançant la declaració del crèdit com a incobrable, total o parcial, sempre que no es 

rehabilitin dins el termini de prescripció. El deute tributari s'extingirà si, vençut el termini de 

prescripció, no s'hagués rehabilitat. 

 

Sisè. L’article 71 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària estableix que els 

deutes tributaris d’un obligat tributari podran extingir-se totalment o parcialment per 

compensació amb crèdits reconeguts mitjançant un acta administratiu a favor  del mateix 

obligat. La compensació es pot acordar d’ofici o a instància de l’obligat tributari.  

 

Setè. L’article 75 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària estableix que els 

deutes tributaris només podran condonar-se en virtut de llei, en la quantitats i amb els requisits 

que en aquella es determinin. 

 

Vuitè. L’article 22.2.e) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 

estableix que és competència del Ple la determinació dels recursos propis de caràcter tributari.  

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis tancats, 

integrats en l’agrupació de pressupostos tancats per import total de 130,00 euros, d’acord amb el 

detall que figura a la part expositiva d’aquesta proposta. 
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Segon. Fer els assentaments comptables necessaris per a l’efectiva baixa dels drets relacionats 

anteriorment. 

 

INTERVENCIONS  

La Sra. alcaldessa atorga la paraula al regidor Sr. Jordi Calatrava. 

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

El que fem normalment com han vist en altres plens es acumular diferents drets 

reconeguts pendents de cobrament d´exercicis tancats per no ha ver de fer-ho per 

imports petits o en diferents plens,  però en aquest cas regularitzem aquests 130 € per 

qüestions de comptabilitat pressupostària que estem acabant de tancar aquest mes de 

febrer. 

Ho deixo a la seva consideració. 

 

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

Res a dir, votarem a favor. 

 

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

Votaré a favor. 

 

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

Votaré a favor. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

En aquest sentit dir que només podem votar els 15 membres que en aquest moment 

estem presents al plenari. 

 

Intervé el Sr. Secretari: 

El vot seria una abstenció, perquè el Sr. Guillén ha estat al debat i ha marxat per la 

votació, per tant es considera abstenció.  

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

Però no ha debatut res, perquè no ha parlat.  

 

Intervé el Sr. Secretari: 
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Però el reglament diu això. El ROF diu que si un regidor marxa quan s’ha debatut un 

punt s’ha de considerar abstenció, si hagués marxat al principi del punt no, però com ha 

participat del debat el seu serà un vot d’abstenció. 

 

El Ple de l’Ajuntament per  15 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P.-PA,  1 PSC-CP 

i 1 ICV-EUiA) i 1 abstenció (1 C’s), dels 16 membres assistents, essent 17 els de dret i de fet de 

la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

10. Donar compte dels informes de la Intervenció i Tresoreria municipal relatius al 

compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat i del període mitjà de 

pagament a proveïdors d’acord amb el reial decret 635/2014, a 31 de desembre de 2016 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda 

 

L'Alcaldessa-Presidenta dona compte dels informes emesos per la intervenció municipal relatius 

al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat i del període mitjà de pagament 

a proveïdors a data 31 de desembre de 2016  

 

Informe relatiu al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat 

 

“Informe de la Intervenció i la tresoreria municipal 

 

De conformitat amb el previst a l’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 

llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 

les operacions comercials, emetem el següent informe, 

 

Antecedents 

 

Primer. El disposat en el següent informe, és d’aplicació a tots els pagaments efectuats amb 

contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l’administració d’aquesta entitat 

local, de conformitat amb el que es disposa en la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 

del sector públic (en acrònim LCSP),la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei  

3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
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operacions comercials, ha afegit un nou apartat 4 a l’article 200 de la llei LCSP, establint una 

reducció en els terminis de pagament de les certificacions d’obres o dels corresponents 

documents que acreditin la realització total o parcial del contracte i l’obligatorietat d’abonar 

al contractista els interessos de demora per l’incompliment dels següents terminis fixats per la 

llei: any 2010: 55 dies; any 2011: 50 dies; any 2012: 40 dies i any 2013: 30 dies. 

 

Segon. Sense perjudici de la seva presentació i debat en el ple de l’ajuntament, aquest informe 

s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques i al òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas 

a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament 

d’Economia i Coneixement. 

 

Legislació aplicable 

 

 Llei 15/2010, de 5 de juliol, de  modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 

estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

 Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la llei de 

contractes del sector públic. 

 Reial decret legislatiu 4/2013, de 22 de febrer, en el que s’estableix un nou còmput de 

termini de pagament. 

 

Per tot el que antecedeix,  

 

Informem: 

 

Primer. Que en data 31 de desembre de 2016 existeixen obligacions pendents de pagament que 

incompleixen els terminis previstos als articles 200.4 de la LCSP i 4.3, 4.4 i 4.5 de la llei 

15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, respecte a 

l’Ajuntament de la Garriga, materialitzades en 1 factura per import total de 217,60 euros i pel 

que fa a l’OA de Mitjans de Comunicació no en registre ca factura)  
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Segon. El període mitjà de pagament realitzat en aquest trimestre natural respecte a 

l’Ajuntament de la Garriga és de 24,39 dies i de l’Organisme Autònom de Mitjans de 

Comunicació és de 12,78 dies. 

 

Tercer. El període mitjà del pendent de pagament relatiu a aquest trimestre natural respecte a 

l’Ajuntament de la Garriga és de 10,07 dies i respecte a l’Organisme Autònom de Mitjans de 

Comunicació és de 22,65 dies. 

 

Tercer. El criteri emprat per determinar l’inici del còmput de les factures pendents de 

pagament i relatives a les operacions comercials entre empreses i aquesta administració 

pública local, ve regulat pel reial decret legislatiu 4/2013, de 22 de febrer de 2013, en el que 

s’estableix un nou còmput de terminis de pagaments. Les principals modificacions que 

introdueix aquest reial decret es resumeixen en el següent: 

 

 Si legalment o en contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de 

comprovació mitjançant el qual s’hagi de verificat la conformitat dels béns o serveis, la 

seva durada no podrà excedir 30 dies naturals a comptar des de la data de recepció 

dels béns. En aquest cas, el termini de pagament serà de 30 dies després de la data en 

la que té lloc la conformitat de la factura. 

 

 El termini de pagament computat tal i com s’indica en l’apartat anterior no podrà 

superar els 60 dies naturals. Per la qual cosa, hi ha 30 dies per la conformitat de la 

factura (reconeixement de l’obligació. Deute vençut, líquid i exigible) i 30 dies des de 

dita conformitat fins la data de venciment de la factura, si la conformitat s’ha realitzat 

fora de termini i s’han emprat més dels 30 dies, aquests dies es descomptaran per 

calcular la data de venciment. És a dir, si s’han requerit 40 dies per la conformitat de 

la factura, el nombre de dies pel venciment d’aquesta calculat des de la data de 

conformitat, serà de 20 dies. 

 

 En el cas de les certificacions d’obra: 

 

o La data de venciment també es calcularà sumant 30 dies a la data de conformitat 

de la certificació. 
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o El contractista haurà de presentar la factura davant el registre comptable en el 

termini de 30 dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o 

prestació del servei. 

 

o El termini per donar conformitat a les certificacions és de 30 dies a comptar des de 

la data de lliurament dels béns o prestació del servei. S’entén que aquesta data és 

la data d’expedició de la certificació. 

 

Quart. En relació a l’informe emès corresponent al trimestre anterior, 31 de desembre de 2015, 

fer constar que no existien factures pendents de pagament  fora del període legal, tant pel que 

fa a l’Ajuntament de la Garriga com per l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.” 

 

 

Informe relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors, d’acord amb el reial decret 

635/2014 

 

“En compliment del que preveu l'article 6.2 del reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual 

es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les 

administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims 

de finançament, previstos a la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera, i en relació amb l'article 4.1 b) de l'ordre HAP / 2105/2012, d'1 

d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació 

previstes en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera, emeto el següent,  

 

INFORME 

 

 

Primer. El període mitjà de pagament definit en el reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel 

qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les 

administracions públiques, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes 

econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de pagament establert en el text 

refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
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de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita 

contra la morositat en les operacions comercials.  

 

Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si 

l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació 

de les factures o certificacions d'obra, segons correspongui. 

  

Així vist, i tal com ordena l'article 6.2 del reial decret, les corporacions locals han de remetre 

al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques així com publicar de manera periòdica la 

informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior:  

 

a) El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral, i la seva sèrie històrica.  

b) El període mitjà de pagament trimestral, i la seva sèrie històrica.  

c) La ràtio d'operacions pagades trimestral de cada entitat i la seva sèrie històrica.  

d) La ràtio d'operacions pendents de pagament trimestral, de cada entitat i la seva sèrie 

històrica.  

 

La informació relativa a la seva PMP, es publicarà al seu torn, al portal web de l'entitat local.  

 

Segon. Legislació aplicable:  

 

 El reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de 

càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les 

condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos 

en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera.  

 

 Articles 2.1, 2.2, 4, 6, 8 i 18 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat Financera.  

 

 L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 

subministrament d'informació previstes en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 

d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  
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Tercer. De conformitat amb l'article 3.1 del reial decret 635/2014, per a calcular el període 

mitjà de pagament a proveïdors, s'hauran de tenir en compte:  

 

 Les factures expedides des de l'1 gener 2014 que constin en el registre comptable de 

factures o sistema equivalent.  

 Les certificacions mensuals d'obra aprovades a partir del 1 gener 2014.  

 

 

Quart. De conformitat amb l'article 3.2 del reial decret 635/2014, quedaran excloses del càlcul 

del període mitjà de pagament a proveïdors:  

 

 Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la consideració 

d'administracions públiques en l'àmbit de la comptabilitat nacional.  

 Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels pagaments a 

proveïdors.  

 Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a conseqüència 

d'embargaments, manaments d'execució, procediments administratius de compensació o 

actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.  

 

Cinquè. El període mitjà de pagament de l'entitat local serà un indicador global (PMPG) que 

reflecteixi el temps que triguen totes les entitats incloses en l'article 2 de la llei orgànica 

2/2012, de 27 d'abril (Ajuntament, entitats públiques empresarials, societats mercantils i altres 

ens de dret públic dependents de les administracions públiques) en fer els seus pagaments, 

reflectint igualment el seu pendent de pagament acumulat.  

 

D'aquesta manera, el període mitjà de pagament global estarà compost dels períodes mitjans de 

pagament de l'Ajuntament i de cadascuna de les seves entitats dependents.  

 

Al seu torn, el període mitjà de pagament de l'Ajuntament i el de les seves entitats dependents és 

el resultat de ponderar la ràtio d'operacions pagades i la ràtio d'operacions pendents de 

pagament.  
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Sisè. Aquest Ajuntament té les següents entitats dependents incloses en l'article 2 de la Llei 

orgànica 2/2012, de 27 d'abril, de les quals ha de calcular igualment els indicadors anteriors: 

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

 

Setè. El «ràtio d'operacions pagades», tal com s'indica en l'article 5.2 del reial decret 

635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a realitzar els pagaments:  

 

Ràtio de les operacions pagades = Sumatori (nombre de dies de pagament * import de 

l’operació pagada)/ Import total de pagaments realitzats 

 

Seran «nombre de dies de pagament» els transcorreguts des dels trenta dies posteriors a la data 

d'entrada de la factura en el registre administratiu o la data d'aprovació de la certificació 

mensual d'obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per part de 

l'Administració.  

 

A l'annex adjunt, es detalla la relació de les operacions pagades durant el trimestre que 

correspongui de l'Ajuntament, en la qual s'especifica el nombre de dies de pagament de 

cadascuna.  

 

Amb aquesta informació, el càlcul del «ràtio d'operacions pagades» presenta els següents 

resultats:  

Ajuntament. Ràtio operacions pagades: -5,84 dies 

OAMC. Ràtio operacions pagades: -17,22 dies 

 

Vuitè. El «ràtio d'operacions pendents de pagament», tal com s'indica en l'article 5.3 del reial 

decret 635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig d'antiguitat de les operacions 

pendents de pagament a final del trimestre:  

 

Ràtio d’operacions pendent de pagament : sumatori (nombres de dies pendents de pagament * 

import de l’operació pendent de pagament)/ import total de pagaments pendents. 

 

Seran «nombre de dies pendents de pagament» als dies naturals transcorreguts des dels trenta 

posteriors a la data d'entrada de la factura en el registre administratiu o la data d'aprovació de 
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la certificació mensual d'obra, segons correspongui, fins a l'últim dia del període a què es 

refereixin les dades publicades.  

 

A l'annex adjunt, es detalla la relació de les operacions pendents de pagament a fi de trimestre, 

en la qual s'especifica el nombre de dies pendents de pagament de cadascuna.  

 

Amb aquesta informació, el càlcul del «ràtio d'operacions pendents de pagament» de 

l'Ajuntament presenta els següents resultats:  

Ajuntament. Ràtio d’operacions pendents de pagament: -19,51 dies 

OAMC. Ràtio d’operacions pendents de pagament: -7,35 dies 

 

Novè. El «període mitjà de pagament» , tal com s'indica en l'article 5.1 del reial decret 

635/2014 és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a realitzar els pagaments, 

sumant-li l'efecte dels retards en el pagament del deute comercial:  

 

Període mitja de pagament de cada entitat que forma el grup = (ràtio d’operacions pagades * 

imports pagats realitzats + ràtio operacions pendents de pagament * imports pagaments 

pendents) / (Import total de pagaments realitzats + import total de pagaments pendents)  

  

En base als càlculs precedents el «període mitjà de pagament» presenta els següents resultats:  

Ajuntament. Període mitjà de pagament: -11,10 dies 

OAMC. Període mitjà de pagament: -16,43 dies 

 

Desè. En base als càlculs precedents, es conclou el següent: 

 

El període mitjà de pagament a proveïdors global és de -11,16 dies, inferior al termini màxim 

de pagament legalment establert de conformitat amb la normativa de morositat.  

 

Setzè. Els càlculs recollits en aquest informe s'han de remetre, en tot cas, al Ministeri d'Hisenda 

i Administracions Públiques.  

 

Onzè. Referent a això cal informar del següent resultat obtingut:  
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Amb base en els càlculs detallats en l'expedient motiu de l'informe, es compleix amb el període 

mitjà de pagament legalment previst. “ 

 

INTERVENCIONS 

La Sra. alcaldessa atorga la paraula al regidor Sr. Jordi Calatrava. 

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

Referent a les mesures contra la morositat a data 31/12/2016 hi ha 1  factura pendent de 

pagament per import total de 217,60 € pel que fa a l´Ajuntament i respecte a l´OAMC 

no hi ha cap factura. 

Parlem de diferents ratis i el primer rati que els informo és que el període de pagament 

realitzat en aquest trimestre natural, l’últim del 2016, respecte a l’Ajuntament de la 

Garriga és de 24,39 dies i de l’OAMC és de 12’78 dies.  

El període mitjà del pendent de  pagament d’aquest trimestre natural és de 10,07 dies 

respecte a l’Ajuntament i respecte a l’OAMC és de 22,65 dies. 

Respecte al període mitjà de pagament a proveïdors els detallo els diferents ratis, el 

primer és el rati d’operacions pagades que presenta els següents resultats, a 

l’Ajuntament en aquest cas és de  menys 5,84 dies  i en el cas de l’OAMC és de menys 

17,22 dies. 

El càlcul de la ràtio d’operacions pendents de pagament de l’Ajuntament presenta els 

següents resultats a l’Ajuntament és de menys 19,51 dies i en el cas de l’OAMC és de 

menys 7,37 dies .  

En base als càlculs que s’han de fer pel període mitjà de pagament presenta els següents 

resultats: l’Ajuntament presenta un període mitjà de pagament de menys 11,10 dies i 

l’OAMC de menys 16,43 dies. 

El període mitjà de pagament a proveïdors global és de menys 11,16 dies, inferior al 

termini màxim de pagament legalment establert de conformitat amb la normativa de 

morositat.  

En conclusió segons els càlculs detallats en l´expedient motiu de l´informe, la 

corporació compleix tan amb les mesures contra la morositat com amb el Període mitja 

de pagaments d’una manera excel·lent. 

Moltes gràcies. 

 

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat. 
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11. Donar compte execució pressupost exercici 2016, quart trimestre 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda 

 

Identificació de l’assumpte 

 

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

de Mitjans de Comunicació de la Garriga, corresponents al quart trimestre del 2016. 

 

Fonaments de dret 

 

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

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

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

terminis i amb la periodicitat que el ple estableixi. 

 L'article 80 de les bases d’execució del pressupost per a l’exercici del 2016, disposa que 

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

venciment de cada trimestre natural.  

 La Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per l’ordre 

HAP/1781/2013, de 20 de setembre, estableix les directrius bàsiques de la estructura o 

contingut d’aquesta documentació. 

 

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

 

ACORD 

 

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

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

 

a) Execució del pressupost de despeses: 

 Crèdits totals: 19.150.595,92 euros 

 Obligacions reconegudes: 16.295.710,54 euros 

 Pagaments líquids: 14.956.712,01 euros 
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 Estat d’execució dels pressupostos de despeses d’exercicis tancats: Obligacions pendents de 

pagament: 527,75 euros 

 

b) Execució del pressupost d’ingressos: 

 Previsions definitives: 19.150.595,92 euros 

 Drets reconeguts nets: 7.487.935,83 euros 

 Recaptació líquida: 5.958.090,37 euros 

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

cobrament: 3.623.482,67 euros 

 

c) Estat del servei del deute:  

 El capital pendent a llarg i curt termini és de 2.141.407,83 euros 

 La mitjana ponderada del tipus d’interès és del 0,07% 

 La mitjana ponderada dels terminis és de 5,79 anys 

 

d) La Ràtio legal de l’estalvi net es situa en el 15,97% dels ingressos corrents liquidats 

 

e) La Ràtio legal de l’endeutament es quantifica en el 14,90% dels ingressos corrents liquidats 

 

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

corrents 

   (capítols 1 a 5) 

 

g) La ràtio financera de capacitat de retorn es concreta en el 133,76% i ve determinada per la 

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

desembre de 2016. 

 

h) Acta d’arqueig previsional fins a 31 de desembre de 2016: 

 

 A l’Ajuntament hi han existències a fi del període per la quantitat de 4.835.932,98 euros. 
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Segon. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Organisme Autònom de Mitjans 

de Comunicació de la garriga, corresponent al quart trimestre de l’exercici 2016, amb el següent 

detall: 

 

a) Execució del pressupost de despeses: 

 Crèdits totals: 185.085.86 euros 

 Obligacions reconegudes: 169.645,28 euros 

 Pagaments líquids: 153.988,19 euros 

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

pagament: 0,00 euros 

 

b) Execució del pressupost d’ingressos: 

 Previsions definitives: 185.084,86 euros 

 Drets reconeguts nets: 168.899,23 euros 

 Recaptació líquida: 168.899,23 euros 

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

cobrament: 0,00 euros 

 

c) Acta d’arqueig previsional fins a 31 de desembre de 2016: 

 

 A l’Organisme autònom de mitjans de comunicació, les seves existències a fi de període són 

98.355,10 euros. 

 

Tercer. El Ple de l’Ajuntament resta assabentat. 

 

INTERVENCIONS 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

En aquest punt donem compte de l’execució del pressupost de l’exercici 2016, el quart 

trimestre. Saben que ara, en breu, ja farem el tancament de l’exercici 2016, però que des de 

l’any passat el govern de l’Estat ens fa presentar  l’estat d’execució del pressupost en aquest cas 

a quart trimestre , tot i que després hem de presentar el tancament  que és més  ajustat. 

 

La Sra. alcaldessa atorga la paraula al Sr. Jordi Calatrava. 
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Intervé el Sr. Jordi Calatrava, regidor d’hisenda: 

Detallant l’execució del pressupost de despeses dir que l’ajuntament té uns crèdits totals: 

19.150.595,92 euros, unes obligacions reconegudes de 16.295.710,54 euros, uns pagaments 

líquids efectuats de  14.956.712,01 euros, amb un estat d’execució dels pressupostos de 

despeses d’exercicis tancats amb obligacions pendents de pagament: 527,75 euros. 

En quant a l’execució del pressupost d’ingressos, hi ha unes previsions definitives de 

19.150.595,92 euros, uns drets reconeguts nets de  7.487.935,83 euros, una recaptació líquida de 

5.958.090,37 euros i  l’estat  d’execució dels pressuposts d’ingressos d’exercicis tancats amb 

drets pendents de cobrament de 3.623.482,67 euros. 

Tot això es veurà ara regularitzat quan tanquem la liquidació de tot l’any perquè aquestes són 

dades de l’últim trimestre. 

L’estat del servei de deute, el capital pendent a llarg i curt termini és de 2.141.407,83 euros. La 

mitjana ponderada del tipus d’interès, segueix sent molt baixa, del 0,07%. La mitjana ponderada 

dels terminis és de 5,79 anys. 

 La ràtio legal de l’estalvi net es situa en el 15,97% dels ingressos corrents liquidats i la ràtio 

legal de l’endeutament, segueix sent molt baix, cada cop més i es quantifica en el 14,90% dels 

ingressos corrents liquidats. 

Conforme a l’acta d’arqueig provisional fins el 31 de desembre de 2016 a l’ajuntament hi ha 

existències a fi del període per la quantitat de 4.835.932,98 euros. 

Tot això respecte a l’Ajuntament, referent a l’OAMC conforme a l’execució del pressupost de 

despeses  té uns crèdits totals de  185.085.86 euros, unes obligacions reconegudes de 

169.645,28 euros i uns pagaments líquids: 153.988,19 euros, amb un estat d’execució dels 

pressupostos de despeses d’exercicis tancats amb obligacions pendents de pagament de 0,00 

euros. 

L’execució del pressupost d’ingressos serien previsions definitives  de  185.084,86 euros, drets 

reconeguts nets,  168.899,23 euros i una recaptació líquida: 168.899,23 euros. Un estat 

d’execució dels pressuposts d’ingressos d’exercicis tancats, drets pendents de cobrament també 

de 0,00 euros 

L’acta d’arqueig provisional  de l’OAMC, fins a 31 de desembre de 2016 diu que les   

existències a fi de període són  de 98.355,10 euros. 

Moltes gràcies. 

 

El ple resta assabentat. 
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12. Informes de l’alcaldia  

 

No hi ha assumptes per informar al ple. 

 

 

13.  Mocions  

 

Moció que presenta el grup municipal de CiU amb l’adhesió d’Acord+ERC-AM, CUP-PA i 

SI-Solidaritat, d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum  

 

El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes 

de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel 

Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, 

Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme 

Porta.  

 

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els 

objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:  

 

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  

 

La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels 

històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, 

Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, 

lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el 

reconeguin així.  

 

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del 

món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una 

gran majoria de la seva població.  

 

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir 

el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i 

ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.  
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Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un 

referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i 

democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a 

favor del seu dret a decidir.  

 

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 

constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.  

 

Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels 

Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès 

com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne 

de nous o per agreujar els existents.  

 

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el 

referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític 

plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.  

 

Per tot això :  

 

Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els 

apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i 

necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el 

resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.  

 

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la 

voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin 

per a l’articulació d’aquest Referèndum.  

 

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 

expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han 

expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.  

 

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho 
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fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement 

i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.  

 

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és 

necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les 

legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.  

 

Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 24 de juliol de 2013 llur 

adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix.  

 

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar 

l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest 

Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors 

expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum  

 

Per tot això, els grups municipals  de CiU, Acord+ERC-AM, C.U.P-PA i SI-Solidaritat de 

l’Ajuntament de la Garriga proposen al Ple Municipal els següents:  

 

ACORD 

 

1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  

 

2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  

 

3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte 

Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.  

 

4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al 

Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a 

l’Associació Catalana de Municipis (ACM).  

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Aquesta moció que presentem conjuntament CiU, Acord+ERC-AM, C.U.P i SI-
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Solidaritat, és l’adhesió a  un text  presentat per l’Associació de Municipis per la 

Independència (AMI)  i per l’Associació Catalana de Municipis (ACM) , text 

consensuat per les entitats municipalistes.  

 

La Sra. alcaldessa atorga la paraula al regidor Sr. Jordi Pubill. 

 

El Sr. Jordi Pubill llegeix els acords de la moció . 

 

Intervé el Sr. Jordi Pubill, en representació del grup municipal de  CiU: 

Des del nostre grup, evidentment com no podria ser d’una altra manera hi votarem a 

favor, no ens fan por les urnes. El 80% dels diputats del Parlament de Catalunya donen 

suport a preguntar a la ciutadania sobre el futur de Catalunya   i el referèndum serà 

l’eina que ens permetrà a tots saber què pensem i què volem els catalans . 

El referèndum és un exercici democràtic estès i habitual als països civilitzats  i 

demòcrates i a ningú lli hauria de fer por donar veu  a  la ciutadania –Setanta-dos dels 

cent-trena-cinc diputats i per tant una amplia majoria han acordat dur a terme el 

referèndum, un referèndum que surt d’un mandat democràtic. JuntsxSi va presentar-se a 

les eleccions en el programa electoral, per tant tenim tot el dret donat que les urnes van 

avalar que aquesta amplia majoria parlamentària  compleixi amb el compromís  de fer 

aquest referèndum. És així i no seran, doncs, fiscals melòmans, ni estats poc 

democràtics els qui ens aturaran.  

 

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

Bona nit . Pel nostre grup  un referèndum és la màxima expressió del respecte cap a la 

facultat que té un poble de ser consultat de manera clara i posteriorment a la decisió 

presa per la majoria de la ciutadania.  

Entenem també que l’argumentari que puguin tenir, els grups, els partits que són 

contraris al referèndum i els podem respectar, per descomptat, però el poble de 

Catalunya s’ha guanyat el dret a aquest referèndum, entre altres coses  perquè els partits 

que conformen el govern  de Catalunya es van presentar amb un projecte que van 

explicar i van dir què farien i què deixarien de fer  i aquest govern va ser escollit per  

una majoria de Diputats, amb el suport, com tothom sap, de la CUP  per tirar endavant 

un projecte i en aquest projecte, entre  altres coses, hi parlaven de referèndum.  

Nosaltres, en aquest cas, ens congratulem que finalment hi hagi una  consulta que serà 
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vinculant  amb una pregunta clara i concisa, amb una resposta binaria, si o no, i que no 

podrà donar lloc a controvèrsies, amb interpretacions de resultats i que serà sempre 

vàlida quan es respectin els quòrums establerts  i que el sistema d’organització electoral  

sigui el més semblant al que estableixen les lleis  per a les  consultes ordinàries d’aquest 

país. 

Un dia, segurament, ens podrem congratular també, que aquest referèndum s’haurà 

celebrat  i que sigui quin sigui el seu resultat, s’haurà respectat, perquè abans que tot 

som demòcrates i per damunt de tot la voluntat del poble de Catalunya  és el més 

important . 

Desitgem que tots els actors que participen al Pacte Nacional pel Referèndum, tots, 

resisteixin fins el final les pressions polítiques que pretenen que el poble català  segueixi 

sent un poble de segona  sense el  dret  més elemental, el dret de decidir quin serà el seu 

futur.  Gràcies. 

 

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

Totalment a favor. Estem també adherits com a força que presenta la moció. Ja vam 

introduir el compromís amb el referèndum a la sessió del darrer plenari  en la qual 

aquestes mateixes forces ja vam expressar-nos favorable a promoure’l . Senzillament 

com seria redundant amb el que s’ha expressat des del grup de CiU i ERC amb els quals 

coincidim amb la necessitat, òbviament de tirar endavant el referèndum. Davant un 

conflicte polític existent en aquest país  el qual no es pot amagar ni demorar més  la 

seva resolució, considerem que la  via més democràtica per justament resoldre-ho  és 

aquest referèndum.  

Si hi ha dret a decidir com  s’ha reclamat i  hi havia consens amb això, i no hi ha dret a 

l’autodeterminació, no sabem massa perquè deu servir el dret a decidir, un dret a decidir 

sense que es decideixi gaire fort. Deu ser això. Deu ser allò “ que no ens passem..” com 

que som catalans!.  

Les urgències ferals aparegudes insistentment després que centenars de milers de 

persones es manifestin per la independència em sembla que sou prou indicatives de per 

on anem o els que ens diuen que no pot ser i punt , pobrets, que es deuen pensar que 

amb això es resolt tot, tractant-nos de menors d’edat  i fent gala del que són, uns 

nacionalistes espanyol essencialistes amagats darrera de l’estètica del fotoshop i la 

filosofia política d’autoajuda.  

No ens hi estendrem més  tantes vegades com calgui donarem suport a mocions com 
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aquesta, però també farem el que calgui fora de la sala de plens, que de fet és el que 

compte  per poder fer efectiva la celebració d’aquest  referèndum. Gràcies. 

 

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

És una segona part de la moció, com ha dit el Sr. Prims, que van  presentar  al gener la 

CUP  i aquesta vegada la presenten en forma de pòquer. La presenten quatre forces 

polítiques independentistes  i si això fos una partida de pòquer jo diria que van de farol, 

perquè el que proposen aquí  no pot superar l’escala de color que  és l’Estat de Dret. 

 

A l’obra el 18  Brumari de Lluis Bonaparte es diu allò de què la història es repeteix dos 

cops, la primera com a tragèdia i la segona com a farsa. Aquesta és una doble tragèdia 

que la vam tenir per un costat  el 9N, una mena de consulta totalment il·legal que no 

reunia les més mínimes garanties  que s’han de seguir en un procés com aquest  i que 

ara mateix té al Sr. Mas, a la Sra. Rigau i a la  Sra. Ortega pendents d’una sentència que 

segurament els acusi per prevaricació. Allò va ser una tragèdia perquè va ser la consulta 

de “Juan Palomo”   (com és això amb el nom que li han donat ara ?,“Pacte Nacional pel 

Referèndum”?) , perquè això és “yo me lo guiso y yo me lo como”  i amb els resultats 

previsibles  que van sortir  i amb la repercussió als mitjans que va tenir allò va acabar 

com una tragèdia  i deia que era doble perquè  ara que l’han anomenat “pacte Nacional 

pel dret a decidir” , (un dret inexistent  com tothom sap) i així va acabar la tragèdia , ara 

ha quedat com a oblidat. I és una farsa , també, per partida doble d’una banda perquè no 

saben  com sortir d’aquest atzucac on s’han ficat  els independentistes. Van pregant,  

piulant a veure si l’Estat  vol arribar a un acord, perquè no saben com sortir-se’n , no 

tenen recolzament. Estan com hàmsters aquí donant voltetes a la rodeta però no poden 

sortir d’aquesta rodeta i clar presenten aquesta nova moció processista, una més . 

 

L’altra farsa és aquest canvi de nom, com si canviar el nom fes canviar la cosa. Alguns 

partits ja teniu experiència en canviar el nom  i us creieu  que  us anirà millor, però ara 

per ara sembla ser que no us va igual de bé.  

Aquest manifest té algunes frases que de veritat són per llogar-hi cadires, perquè a  

vegades jo crec que no son conscients del que  presentem. Diuen que “El desig de 

Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del 

món”. Això deu ser allò de què “ el món ens mira” . Allò tan bonic que el món ens mira 

i es queda esgarrifat quan ens mira !. Per això quan el Sr. Puigdemont, o quan el senyor 
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Mas   van a Europa no els rep ningú.  És que no els rep ningú! i quan el Sr. Romeva, el 

ministre  de transparència que no publica la seva agenda, va a Europa es reuneix amb la 

ultradreta flamenca, amb la ultradreta de Finlàndia o tenen els recolzaments que tenen, 

com aquest dissabte que tenien una manifestació a Verona  on qui els recolza és la Lliga 

Nord d’Itàlia  que com tots sabem molt democràtics no ho són. Jo m’ho faria mirar 

aquests recolzaments que tenen a Europa. M’ho faria mirar perquè si fos per 

mi....uhhh!...mals companys de viatge. 

 

També diuen que  experts constitucionals defensen això. Quins experts?. Perquè la 

paraula expert ho aguanta tot, però quins experts? . Això, senyors, és de primer de dret , 

si senyors i senyores és de primer de dret, no es pot fer un referèndum vinculant. No ho 

permet cap Constitució, però és que no ho permet l’espanyola i no ho permet la italiana, 

i no m’invento res. Un article aparegut a El Periódico de Catalunya : “Itàlia una i 

indivisible. El Tribunal Constitucional italià va ser molt clar en la seva sentència 

número 118 d'abril de 2015. La regió del Vèneto no pot organitzar un referèndum 

consultiu sobre la possibilitat d'independència del seu territori (...) com indica l'article 

5 de la seva constitució, Itàlia és una i indivisible”. Baviera, Alemanya, el  Tribunal 

Constitucional alemán niega a Baviera un referéndum independentista, m’estic cenyint 

a la moció, el Tribunal Constitucional alemán ha dictaminado que el land de Baviera 

no tiene derecho  a celebrar un referéndum. Jo voldria saber si aquests Estats són iguals 

d’antidemocràtics que l’Estat espanyol. 

 

Apliquen que aquí a Catalunya ha d’haver un debat seriós de igual a igual i això no es 

pot donar. Tots sabem com funcionen  els mitjans de comunicació públics i concertats 

de Catalunya on tot el que defuig d’aquest marc independentista és ridiculitzat i no em 

refereixo a  Ciutadans, també a les propostes de federalisme del PSC  on la pluralitat 

s’entén en que hi ha un independentista, un mega-independentista, un super- 

independentista, amb un tronat i el Nacho Martin Blanco de turno per ser l’ase dels 

cops. Home això és fer passar bou per bestia grossa . 

 

I jo com ja ha manifestat el nostre partit en nombroses ocasions i per anar acabant, dir 

que  el referèndum que pretenen impulsar els partits sobiranistes no és només contrari a 

la Constitució sinó concretament al dret internacional. Tos partits que representen als 

ciutadans i que aposten per la independència de Catalunya entenen que la celebració de 
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la consultat és la única manera de resoldre el problema actual . No obstant això des de 

Ciutadans creiem que la celebració del referèndum a més de ser il·legal, com he dit, 

serviria per augmentar la fractura política (que   malauradament estem presenciant), dins 

el sistema política català i el govern de la nació i faig meves les paraules d’Stéphane 

Dion i amb això acabo, ( que va ser, per qui no ho sàpiga, qui va dirigir la   Llei de 

Claredat canadenca i va ser ministre de diversos governs de Canadà a part de líder del 

Partit Liberal .En una entrevista al diari El País deien “ ¿Cuál  es la situación actual del 

movimiento socialista en Quebec?. A día de hoy la mayoría de los quebequeses quieren 

seguir siendo canadienses y la mayor parte de los quebequenses no quieren un nuevo 

referéndum. Aquesta frase és molt simptomàtica . Una consulta de este tipo es un 

trauma, divide la Sociedad, provoca efectos  contrarios a la democracia y es una 

experiencia traumática que los quebequenses quieren evitar. ¿Entonces habrá un tercer 

referéndum en Quebec?.  No quiero decir que nunca haya otro, en cultura política 

quebequesa ha quedado claro que los referéndums son cualquier cosa menos 

placenteros. Dividen poblaciones, amigos, familias, lugares de trabajo y no nos apetece 

revivirlo. 

En lloc de dilapidar aquests diners en això a mi m’hagués agradat un Pacte Nacional pel 

Dret a l’Educació, un Pacte Nacional per Lluitar contra la corrupció, un Pacte Nacional 

contra l’atur. La legislatura s’esgota, senyores y senyors. S’esgota i vostès hauran ... 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Hauríem d’anar acabant Sr. Guillén.  Crec que, encara que vostè farà referencia al 

ROM,  tots els regidors i regidores es limiten a un temps i  després no digui que jo li 

tallo el micro , però ens hauríem d’anar adequant una mica l’extensió de les nostres 

intervencions. Jo avui no l’he tallat, l’he deixat parlar, però li demano si us plau que en 

properes ocasions  digui el mateix però una mica més curt.  

 

Segueix el Sr. Guillén: 

Les intervencions es fan llargues o es fan curtes en funció del tema  i avui tindrem 

intervencions que les resoldrem en un minut i altres que  les resoldrem en cinc o sis... 

com aquesta. Dit això, aquest tema és allò de “llueve sobre mojado” Sra. Budó,   ho 

reglamentem a la Junta de Portaveus. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 
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És clar que ho reglamentarem  però en el mentrestant... 

 

Segueix el Sr. Guillén: 

Doncs no es queixi de mi quan vostè intervé  dos cops, una com alcaldessa i una com a 

representant de Convergència i s’estira més que un xiclet!. I jo no li dic res, Sra. 

alcaldessa. Per tant no comencem amb aquest tema perquè .... 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Sr. Guillén li recordo que jo presideixo aquest plenari i per tant tinc dret a intervenir 

quan  ho consideri oportú perquè és així com funciona. 

 

La Sra. alcaldessa atorga la paraula al Sr. Valiente. 

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

Com ja sabeu l’agrupació de la Garriga està a favor del dret a decidir i d’un referèndum 

pactat. Com a Àlex em fa una mica de mandra escoltar alguns arguments a favor del 

referèndum que es plantegen en aquest cas. La veritat és que escoltar alguns regidors 

que intervenen favorables al referèndum fa una mica de mandra i venen ganes de votar 

en contra de la moció . Tot i així avui m’heu agafat de bones, (m’he assabentat que es 

retira una moció amb la qual cosa “me habeis cogido de buenas”) i per tant no votarem 

en contra, tampoc votarem a favor. Però la veritat és que si els arguments que utilitzeu 

els qui esteu a favor del referèndum són alguns que  he escoltat  en aquest plenari .... a 

la majoria de la ciutadania no ens convencereu. No ens convencereu amb aquests 

arguments. Nosaltres estem a favor d’un referèndum, a favor d’un referèndum pactat  i 

segons llegeixis un mitjà de comunicació o un altre  descobrirem que el dia 11 de gener 

el President Puigdemont i el President Rajoy  van començar a parlar si alguna vegada hi 

ha hagut possibilitats de parlar. 

Entenem que aquesta és la via, la via dialogada i un referèndum pactat amb el que 

nosaltres sempre estarem d’acord. Però aquesta vegada ens abstindrem. 

 

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

Nosaltres també hem presentat aquesta moció, vam convidar a CiU i ERC a presentar-la 

conjuntament. Perquè aquests grups i no els altres?. Perquè coincidim en què el 

referèndum a Catalunya  s’ha de fer de manera acordada amb el govern de l’Estat.  

No ens hem sumat a la mateixa moció  promoguda per l’ACM i l’AMI  perquè no 
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reconeixem aquesta darrera entitat ja que no ens considerem independentistes. 

Dit això i donat que no té sentit votar dues mocions que són igual i amb voluntat de 

sumar pel referèndum retirem la nostra i votem a favor de la presentada pels altres 

grups.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Penso que tothom ha expressat el seu posicionament. Tothom ho té clar. Agrair a les 

diferents formacions polítiques   les seves intervencions i òbviament a les que no hi 

votaran en contra i a les que fins i tot hi  votaran a favor ( en aquest cas el gest d’ICV de 

retirar la que havien presentat  per votar favorablement aquesta ). 

 

El Ple de l’Ajuntament per  14 vots a favor  (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA i 1 ICV-

EUiA-E ), 1 abstenció (PSC-CP)  i  1 vot en contra (C’s), dels 16 membres assistents,  essent 17 

els de dret i de fet de la corporació, aprova la moció. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Ja podem dir oficialment i des d’ara mateix que l’ajuntament de la Garriga s’ha adherit 

al Pacte Nacional pel Referèndum  i en aquest sentit ens sumem a una voluntat 

majoritària del poble de Catalunya que vol poder opinar a través de les urnes, lliure i 

democràticament i si pot ser, òbviament, de manera legal  i pactada . En aquest sentit jo 

només desitjo que arribem a la qualitat democràtica  de què varen poder gaudir tant els 

ciutadans del Quebec, com els ciutadans d’Escòcia quan van poder votar  en referèndum 

per la seva llibertat o no, pel seu procés d’independència o no i  va sortir que no i el 

camí d’aquestes persones va continuar i el camí dels seus països i de les  nacions i els 

seus Estats. Per tant tan de bo a Catalunya puguem també gaudir d’aquesta salut i 

qualitat democràtica.  

 

Moció del grup municipal d’ICV-EUiA-E per a l’adhesió al manifest del Pacte Nacional pel 

Referèndum 

 

Atès que el passat 23 de desembre de 2016 es va constituir el Pacte Nacional pel Referèndum 

amb més de 80 persones representants de partits polítics, entitats, sindicats, governs locals, 

agents econòmics i diverses organitzacions socials. 

Atès que el Pacte Nacional pel Referèndum neix amb la voluntat de celebrar a Catalunya un 
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referèndum sobre quin ha de ser el vincle entre Catalunya i Espanya, de fer-lo de manera 

acordada amb l’Estat espanyol i de buscar també suports fora del país. 

Atès que el dia 1 de febrer de 2017 a la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum es va aprovar 

un manifest en el que es demana als Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar els 

obstacles polítics, i a assolir un acord que permeti la celebració d’un Referèndum reconegut per 

la comunitat internacional, el resultat del qual sigui políticament vinculant i efectiu. 

Atès que entre els acords de la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum es preveu l’adhesió de 

persones, entitats, organitzacions i ens locals de Catalunya.   

 

El grup d’ICV-EUIA-EPM proposa al ple l’adopció dels següents  

 

ACORDS, 

 

1. Adherir l’Ajuntament de la Garriga al Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum que 

s’adjunta. 

2. Comunicar el present acord als representants de partits polítics, entitats, sindicats, governs 

locals, agents econòmics i diverses organitzacions socials del Pacte Nacional pel 

Referèndum. 

 

MANIFEST DEL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM 

La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels 

històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, 

Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, 

lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el 

reconeguin així. 

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del 

món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una 

gran majoria de la seva població. 

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir 

el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i 

ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum. 

Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un 

referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i 

democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a 
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favor del seu dret a decidir. 

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 

constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat. Si 

aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels Governs 

d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un 

instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous 

o per agreujar els existents. 

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el 

referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític 

plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços. 

Per tot això : 

Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els 

apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i 

necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el 

resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu. 

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la 

voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin 

per a l’articulació d’aquest Referèndum. 

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 

expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han 

expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol. 

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho 

fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement 

i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot. 

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és 

necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les 

legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya. 

 

Es retira la moció. 

 

Moció que presenta el grup municipal de la C.U.P-PA, amb l’adhesió del PSC-CP, per 

l’abandó del glifosat de la jardineria municipal. Pel compliment de la normativa sobre 

biocides. Cap a una jardineria ecològica. 
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1. EL GLIFOSAT 

És un herbicida sistèmic no selectiu desenvolupat per la multinacional Monsanto, que en va ser 

propietària de la patent fins a l’any 2000. Es tracta de l’herbicida més usat a tot el món i 

recentment l’Organització Mundial de la Salut l’ha classificat com a “possible cancerigen” tot i 

que l’empresa l’ha venut sempre com a inofensiu. En els darrers anys, Monsanto ha 

desenvolupat cultius transgènics resistents a tractaments amb aquest potent compost (no 

autoritzats encara a la UE), però que n’han fet augmentar l’ús i la presència en els aliments 

transgènics importats. 

Des de fa poques dècades, ha passat d’un ús estrictament agrari a un ús molt més estès. Els 

ajuntaments utilitzen habitualment en la gestió de parcs, zones enjardinades, camins, carreteres i 

carrers. 

Les fórmules comercials més comunes contenen l’ingredient actiu (glifosat), que impedeix la 

fotosíntesi i afecta d’altres processos metabòlics de les plantes sensibles a l’herbicida i, entre 

d’altres productes, surfactants que fan que el glifosat pugui penetrar a través de les cutícules de 

les fulles de les plantes. Els problemes més importants que s’associen al glifosat són els 

nombrosos efectes sobre la salut humana, la progressiva contaminació dels aqüífers i dels medis 

aquàtics, els impactes negatius sobre els fongs i bacteris del sòl, sobre la fauna i flora silvestre i 

també sobre els cultius i bestiar. Tots ells es detallen en l’argumentari de la campanya. 

Per contra, no hi ha cap motiu d’importància que en requereixi l’ús en la jardineria ni en la 

gestió de les vies públiques. Cal deixar de veure la vegetació espontània com problema estètic, 

entendre la funció que té en l’ecosistema i només actuar-hi quan suposi un problema real. En 

aquest casos, es poden utilitzar mitjans manuals, mecànics, tèxtils, etc.  

En qualsevol cas, l’eradicació del glifosat i dels herbicides dels espais municipals no s’ha 

d’entendre com un fet aïllat, sinó com un primer pas que permeti avançar cap a una jardineria 

ecològica, basada en les espècies autòctones i en la reducció de consum hídric. 

 

Danys derivats de l’ús d’herbicides amb Glifosat 

El glifosat ha mostrat signes de toxicitat i/o riscs de toxicitat per a humans tant en assaigs de 

laboratori com en estudis epidemiològics. El estudis epidemiològics han relacionat l’exposició 

de persones al glifosat amb un risc més gran de part prematur per exposició en combinació amb 

d'altres biocides, un risc més gran d’avortaments, un risc més gran de desenvolupament de 

càncer de limfomes no-Hodgkin, una possible incidència més gran de mieloma múltiple. 

 

Els estudis de laboratori mostren diferents efectes negatius, com efectes genotòxics i 
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mutagènics, modificacions en l’estructura i funcionament de les cèl·lules, interferències en la 

síntesi d’esteroides i actuació com a disruptors endocrins, que també produeixen pertorbacions 

en el desenvolupament reproductiu d’animals de laboratori perquè es redueix la producció de 

testosterona, interferències en el funcionament del fetge, malformacions congènites, i efectes 

tòxics en cèl·lules de la placenta humana que poden afectar negativament la reproducció 

humana i el desenvolupament del fetus. 

 

Tenint en compte que s’han detectat residus d’aquest herbicida a les cases de treballadors i 

treballadores agrícoles, a la seva orina i a la dels seus familiars, a la sang de dones no 

embarassades i en molts aliments, encara que en concentracions baixes, queda demostrat el risc 

d’exposició a aquest herbicida. 

 

El glifosat ha estat detectat freqüentment a l’aire i a la pluja, així com a les aigües superficials 

de regions agrícoles. Un estudi recent a Catalunya constata que el 41% de les mostres 

analitzades té un contingut detectable de glifosat, així com que la concentració mitjana de 

glifosat de totes les mostres és de a 0’2 μg.l-1 , mentre que el valor màxim admès per la 

normativa europea (Directiva 2006/118/EC) al llarg de l’any és 0’1 μg.l-1 ; aquesta xifra és 

superada en un 68% dels casos. Aquest herbicida, en les seves formulacions comercials, ha 

mostrat impactes molt intensos i diversos en els ecosistemes aquàtics i pot produir nivells 

extremadament alts de mortalitat en amfibis, la qual cosa podria afectar a la disminució de les 

seves poblacions. Recentment, la Sociedad de Ciencias Aranzadi de Donostia feia públics els 

resultats dels seus estudis sobre la incidència d’aquest herbicida en 10 espècies d’amfibis 

europeus i mostrava que les dosis recomanades pels fabricants són mortals per a la majoria 

d’elles. També demostrava que dosis menors afecten la biologia i el comportament dels amfibis.  

D’altra banda, els musclos també han mostrat molta sensibilitat als herbicides basats en el 

glifosat28. A més, el glifosat ha mostrat efectes tòxics en algunes espècies de peixos, i pot 

reduir la resistència d’altres peixos a les malalties, i incrementar la incidència d’infeccions. 

També s’ha mostrat la influència del glifosat en la biologia i reproducció de cargols d’aigües 

dolces i, com a resultat, la seva possible influència en l‘expansió de malalties de mamífers com 

la fasciolosi. 

 

El glifosat absorbit per les plantes és eventualment excretat per les arrels a la rizosfera del sòl. 

S’ha observat que és tòxic per als diferents fongs i bacteris que són necessaris i beneficiosos per 

a la natura i que desequilibra la comunitat microbiana del sòl. Els cucs de terra també es veuen 
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afectats negativament per aquest herbicida, ja sigui sol o en combinació amb d’altres herbicides. 

 

Aquest herbicida no només afecta a les plantes sobre les que s’aplica o aquelles properes als 

camps de conreu i/o afectades per la deriva amb el vent, sinó que generacions posteriors 

d’aquestes plantes també mostren problemes de germinació i/o desenvolupament disminuït. Per 

tant, poden produir-se importants canvis ecològics per aquest efecte. Com amb d’altres 

herbicides, el seu ús ha portat a l’aparició de plantes resistents. Aquest herbicida produeix, a 

més, molts problemes en els mateixos cultius a què s’aplica i a cultius posteriors, cosa que 

suposa un greu risc sobre la producció agrària. 

L’any 2009, la Cort Suprema francesa va confirmar una sentència anterior en què es 

condemnava l’empresa Monsanto (productora del Roundup, principal marca comercial del 

glifosat) per no haver dit la veritat amb relació a la seguretat d’aquest herbicida i per haver 

utilitzat publicitat enganyosa ja que l’havia definit com a biodegradable. El glifosat és 

considerat com a “perillós per al medi” per la Unió Europea. 

2. LA NORMATIVA SOBRE BIOCIDES I ELS AJUNTAMENTS 

Segons la normativa vigent, els ajuntaments tenen obligacions pel que fa a la informació pública 

sobre els tractaments fitosanitaris que es fan en les vies i terrenys públics del municipi i les 

seves proximitats, tant si són de caràcter urbà com rústic, tant si és el propi consistori qui les 

realitza com si es tracta d’empreses o usuaris privats, tant si són usos agraris com si no ho són. 

A més d’això, l’Ajuntament com a aplicador està subjecte al compliment de la normativa sobre 

ús de biocides. 

No tenim clar si aquest ajuntament compleix amb aquestes obligacions d’informació i 

senyalització sobre tractaments amb biocides, ni si compleix amb els requeriments com a 

aplicadors que es descriuen en les següents normatives: 

>>>  El marc general d’actuació per a ús de biocides s’estableix en Reial decret 

1311/2012 de 14 de setembre. 

 

>>> La resolució del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya de 15 

de maig de 1984 que regula l’ús de plaguicides per prevenir danys a animals en pastura. 

 

3. PROPOSEM AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA L’ADOPCIÓ 

DELS SEGÜENTS ACORDS 

a) Abandonar immediatament l’ús dels herbicides que continguin glifosat i   substituir-ne 

l’ús per altres tècniques de manteniment de la vegetació espontània. 
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b) Revisar  el model de manteniment dels parcs, jardins, àrees públiques urbanes, marges 

de camins i vials i arbrat públic, i  posar en marxa l’ús de pràctiques alternatives de 

jardineria ecològica. 

 

c) Dotar als treballadors municipals de la formació adequada per adoptar les noves 

tècniques de jardineria sense tòxics. 

 

d) Assumir totes les responsabilitats sobre el control en les aplicacions de biocides en 

espais i vies públiques urbanes i periurbanes que li atribueix la normativa vigent, entre 

les quals hi ha les següents: 

 

o Fer complir la normativa que estableix que les operacions de barreja i càrrega 

dels equips de tractament amb biocides s’han de realitzar a una distància 

mínima de 25 metres de masses superficials d’aigua i de 50 metres dels llocs de 

captació d’aigua de consum humà, i que s’ha de deixar una banda sense tractar 

d’almenys  5 metres al voltant de les masses d’aigua. 

 

o Informar els veïns, amb un mínim de 8 dies d’antelació, dels espais que es 

vulguin tractar, del lloc i la data de realització dels tractaments, així com dels 

productes que s’hi utilitzin. 

 

o Fer complir que els responsables dels tractaments adoptin les mesures 

necessàries per tal d’evitar l’accés de tercers a les zones afectades durant la 

execució del tractament i al llarg del període de temps posterior que es 

consideri necessari.  Assegurar-se de que els tractaments es duen a terme en 

horaris en què la presència de tercers sigui improbable. 

 

o Abans de tractar espais utilitzats per grups vulnerables (col·legis, guarderies, 

places, zones de joc, centres d’assistència sanitària, residències de gent gran), 

informar el director del centre perquè pugui adoptar les mesures preventives 

necessàries. 

 

o En cas de tractaments en finques no tancades adjacents amb vies o àrees 
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públiques urbanes, o bé quan l‘extensió del tractament o la toxicitat del 

producte emprat ho facin necessari: garantir que el responsable de l’acció 

compleixi amb l’obligació de transmetre la informació precisa a tercers, 

mitjançant cartells o sistemes similars, del moment i les condicions en què s’ha 

realitzat o és realitzarà l’aplicació. 

 

e) Assumir totes les responsabilitats sobre el control en les aplicacions de biocides que 

puguin afectar l’activitat ramadera que li atribueix la normativa vigent, entre les quals hi 

ha les següents: 

 

o Fer saber a tots els propietaris de les zones que es vulguin tractar amb biocides 

que han de comunicar-ho a l’Ajuntament amb 15 dies d’antelació, tot indicant 

el producte a utilitzar, la seva classificació toxicològica i el seu termini de 

seguretat, les zones afectades i els dies en què realitzaran els tractaments. 

 

o Exposar públicament i difondre l’anunci de la realització dels tractaments 

comunicats per tal d’assegurar que la informació arriba a la població i als 

professionals afectats. 

 

o Fer complir les obligacions que tenen els aplicadors de tractaments en els  

terrenys i passos habituals de bestiar. Concretament, sobre la col·locació de 

rètols clarament visibles en què s’adverteixi dels tractaments, com a mínim 48 

hores abans, tot indicant la perillositat del fet, la data de tractament i la data fins 

a la qual és perillosa l’entrada i el trànsit d’animals. Aquesta exigència és 

aplicable, en general, a finques no tancades adjacents amb vies o àrees 

públiques urbanes, o bé quan l‘extensió del tractament o la toxicitat del 

producte emprat ho facin necessari. 

 

o En cas que, com a resultat del tractament, no quedin zones lliures per al pas o la 

pastura del bestiar, establir la manera de fer els tractaments per tal de facilitar 

els moviments dels animals. 

 

o Fer complir la prohibició de vessar les restes de productes excedents dels 

tractaments, així com la de rentar els equips de tractament a distàncies inferiors 
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a 50 metres de masses d’aigües  superficials i pous. 

 

f) Complir amb totes les obligacions que té com a aplicador de productes biocides i que 

estan detallades en les normatives citades més amunt. 

 

g) Difondre aquest acord entre el conjunt de la població, per tal de promoure la salut 

pública, en un termini inferior a 2 mesos. En el mateix termini, iniciar una campanya 

per advertir, a través dels mitjans de comunicació municipals, dels perills per a la salut i 

dels riscos per al medi ambient que es deriven de l’ús d’herbicides i plaguicides 

agrotòxics. 

 

h) Adherir-se a la campanya de Som lo que Sembrem contra els herbicides amb glifosat 

anomenada ‘glifosat herbicida cancerigen’ i informar a l’entitat sobre els acords presos 

pel Ple. 

 

i) Comunicar a ADIF, que aquest és un poble lliure de glifosat i que deixi d’utilitzar 

productes amb aquest component dins dels límits del municipi 

 

j) Notificar aquests acords al personal municipal interessat, a ADIF, als organismes de 

conservació de carreteres, tant de la Generalitat com de la Diputació de Barcelona, i 

centres i empreses de jardineria, així com les diferents empreses contractades per a 

realitzar serveis de jardineria al municipi.  

 

k) Incloure aquests acords i recomanacions als plecs de condicions de possibles concursos 

municipals per a l’adjudicació de serveis de jardineria.  

 

INTERVENCIONS  

La Sra. alcaldessa atorga la paraula a la regidora Sra. Clara Dachs. 

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

Com ja ha dit la Sra. alcaldessa presentem aqueta moció juntament amb el PSC per 

aconseguir que el glifosat no formi part de la jardineria municipal, per complir la 

normativa sobre herbicides i cap a una jardineria ecològica. 

Com exposa la moció àmpliament, l’ús del glifosat té molts danys derivats: sobre la 

salut humana, la contaminació dels aqüífers (alts nivells de mortalitat en amfibis), té un 
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impacte negatiu sobre fongs i bacteris del sòl, sobre la fauna i la flora silvestre, sobre els 

cultius i el bestiar. 

Pel que fa a la normativa, que és el segon eix d’aquesta moció, els ajuntaments tenen 

obligacions pel que fa a la informació pública sobre els tractaments fitosanitaris que es 

fan en les vies i terrenys públics del municipi i les seves proximitats, tant si són de 

caràcter urbà com rústic, tant si és el propi consistori qui les realitza com si es tracta 

d’empreses o usuaris privats, tant si són usos agraris com si no ho són. A més d’això, 

l’Ajuntament com a aplicador està subjecte al compliment de la normativa sobre ús de 

biocides. 

 

No tenim clar si aquest ajuntament compleix amb aquestes obligacions d’informació i 

senyalització sobre tots els tractaments amb biocides que es duen a terme a la Garriga. 

Sí que en alguna ocasió ho hem vist anunciat com el cas de Ferrovial Servicios que va 

aplicar RounUp (principal marca comercial del glofisat) a vials i voreres del Polígon de 

Can Tarres fa uns mesos. Tot i així, el motiu d’aquesta moció va en la línia  de fer una 

política activa per establir una jardineria cada vegada més ecològica i per tant 

aconseguir que a la Garriga no se’n faci ús. 

 

És per aquest motiu que proposem al Ple l’adopció dels acords que em disposo a llegir a 

continuació. 

La Sra. Dachs llegeix els acords de la moció.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Moltes gràcies Sra. Dachs, perquè resumir aquesta moció tan llarga no ha estat fàcil, per 

tan li agraïm l’exercici.  

 

La Sra. alcaldessa atorga la paraula al Sr. Joan Esteban. 

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via pública: 

Gràcies Sra. alcaldessa. Bona nit a tothom.  

Votarem a favor d’aquesta moció, la moció de no utilitzar glifosat en el tractament de  

les males herbes. És cert que nosaltres des de l’abril de l’any 2015, fa gairebé 2 anys, 

traiem a mà tan les males herbes que puguin sortir a escocells i espais verds, com a 

carrers, façanes d’edificis, espais municipals de titularitat de l’ajuntament de la Garriga. 

Així és, com deia, des   de l’any 2015, tot i que s’ha de dir que concretament al mes de 
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desembre de l’any  passat, els dies 12, 13 i 14  es va fer ocasionalment  als polígons de 

Can Terrers  i Congost una aplicació de glifosat per matar males herbes.  Dic 

ocasionalment perquè  en aquestes dates, per una banda una manca de personal  i per 

altra banda per tractar-se d’un indret  prou allunyat del nucli urbà  es va decidir actuar 

amb el producte glifosat . En aquesta actuació i a les anteriors d’abril de 2015 

evidentment  es va dur a terme el protocol  d’actuació que  en aquests casos pertoca. Per 

una banda requereix un pla de treball per part de l’empresa que aplica el producte  on 

s’identifiquen zones d’aplicació, producte a utilitzar, data, recomanacions, etc.  

També es disposava d’un document d’assessorament elaborat per tècnics  de l’empresa 

aplicadora, que ha d’estar degudament inscrita al registre d’assessors  amb gestió 

integrada de plagues de la Generalitat. Aquest document entre altres coses, explica 

quines són les males herbes a tractar, com es tractaran, amb quin producte,  quina és la 

valoració de riscos, precaucions a l’hora de l’aplicació, com i quan s’han de fer els 

avisos, etc. 

Concretament en aquesta actuació del mes de desembre  de l’any passat, el dia 22 de 

novembre, concretament, és a dir 19 dies abans dels tractament, es va notificar de forma 

individualitzada a les persones del municipi que pateixen una sensibilitat química 

especial. Per altra banda també a les zones on es va  tractar, com deia polígons de Can 

Terrers i Congost, es va senyalitzar 10 dies abans, tant en els polígons, posant rètols  A3 

a les entrades i sortides com  en les llocs on concretament s’havia d’aplicar. 

És a dir que el protocol que es va seguir és  el correcte  com vostès demanaven als seus 

punts que no passaré a desenvolupar un per un perquè sinó no acabaríem mai. No 

obstant insisteixo, va ser una actuació concreta i ocasional, seguirem traient les males 

herbes a mà, de fet dos peons de plans d’ocupació  pràcticament només es dediquen a 

això  perquè som conscients que són productes que no són beneficiosos ni pel medi 

ambient,  ni per la ciutadania en general.  

 

No m’allargaré gaire més. En jardineria, la Sra. Marrodán potser  ho explicaria amb més 

deteniment que jo, però cal dir que també apostem per la lluita biològica  com a mètode 

per reduir  el nombre de tractaments als arbres i minimitzar  les afectacions al ciutadà.  

De fet hi ha exemples d’aquesta lluita biològica en els arbres, un cop es detecta i 

s’estudia  la malaltia que afecta aquests arbres  s’alliberen, en aquest cas, insectes 

beneficiosos per aquest i que s’alimenten de l’organisme que ha produït el dany. Un 

exemple particular és el pugó , que s’alliberen les marietes perquè es mengin el pugó 
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dels arbres. És un exemple d’aquesta lluita biològica. 

Per acabar  el nostre grup voldria afegir en el punt “J”   on diu  “ Notificar aquests 

acords ( ...), així com les diferents empreses contractades per a realitzar serveis de 

jardineria al municipi “   i les empreses de neteja viària.  Podríem , si els sembla, afegir 

l’empresa de neteja viària, la concessionària que s’encarrega  de la neteja viària.  

 

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

Bona tarda una altra vegada.  La moció és llarga i les explicacions també ho podrien ser, 

però intentarem concentrar-les. 

Vagi per endavant que el nostre grup votarem a favor de la moció , sobretot per 

convicció. Tenim clar que volem ser un poble lliure de glifosat, però no només això i 

penso que la feina que s’està fent, no només en aquesta legislatura, sinó fins i tot a les 

anteriors, ho demostra . Entenem que hi tres línies principals de treball per evitar els 

herbicides i els biocides al nostre municipi, que és la jardineria, les actuacions  que es 

fan en via pública, com explicava el Sr. Esteban i també les actuacions que es fan al riu. 

Aquí s’ha anat evolucionant de manera  molt positiva per poder treballar cap a una 

gestió integral de plagues , això vol dir treballar sense lluita química, treballar amb lluita 

biològica . 

A nivell de jardineria, fins i tot abans de les legislatures en les que hem participat 

l’actual equip de govern  ja es va començar a treballar en la lluita biològica amb la 

processionària dels pins. Des del 2014 progressivament  i malgrat que el plec del 

contracte de jardineria només ho recollia com una lleu millora, vam anar introduint 

diferents inversions per poder substituir  les aplicacions de productes químics en la 

gestió dels arbrats  fins el punt que al voltant de l’any 2016 es va poder treballar a totes 

les places, en parcs infantils, al passeig, a totes les zones que eren de trànsit habituals 

d’infants, amb productes biològics, no amb productes químics. 

 

Finalment també s’ha aconseguit el que nosaltres entenem que és el gran què de la 

qüestió i que es demana a la moció: poder incorporar als plecs de contractació  les 

mesures i sobretot la dotació econòmica necessària  per poder fer una lluita biològica . 

No oblidem  que la lluita biològica, malauradament, és més cara i implica també molts 

més recursos humans per poder-la afrontar. A més a més implica una conscienciació de 

la societat, ens costarà, crec, un procés de maduració  a tots plegats  veure com funciona 

la lluita biològica  per davant dels herbicides, però això ja ho anirem treballant.  
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A la llera del  riu, a la via pública, (el Sr. Esteban ho ha explicat perfectament), s’està 

treballant ja buscant alternatives a l’aplicació dels herbicides i crec que   la gran aposta 

serà això: a la futura redacció de plecs  del contracte de neteja i manteniment de via 

pública  poder incorporar totes les actuacions alternatives que hi ha al mercat i que  

puguin ser prou efectives  com per dimensionar-les i que siguin funcionals pel nostre 

poble. En el riu exactament igual,  i per indicació expressa de l’ACA  i després d’insistir 

perquè ens ajudessin a trobar un producte adequat per treballar aquells elements que són 

difícils d’eradicar: les canyes, ens van oferir com a producte alternatiu al glifosat, 

l’aplicació d’un altre producte, autoritzat a aplicar en lleres , el centurió que sembla ser 

el que ens pot ajudar a treballar sense haver de generar contaminacions  en els espais 

fluvials.   

Evidentment des del moment que tinguem un contracte que ho recull  tots els equips de 

la casa que treballen en la  gestió de plagues ho fan d’acord amb la normativa, estan 

homologats, són gestor integrals de plagues  homologats i per tant  les normatives 

d’aplicació i sobretot les d’avís, notificació i publicació  es fan amb l’antelació 

corresponent, incorporant com deia el Sr. Esteban els avisos a les persones  que tenen 

afectacions especials que estem obligats a notificar-los-ho.  

Crec que tot el resum de la moció hi hem d’afegir només dos punts, demanen que es 

traslladi a ADIF, a la Generalitat  i crec que la gran dificultat que ens trobarem tots 

plegats  i que haurem de treballar conjuntament com gestionar, són aquests elements 

que no són directament de gestió municipal: ADIF quan actua sobre les vies i la gran 

aposta que jo crec és el canvi de consciència perquè també els particulars vulguin 

treballar amb les lluites biològiques i no  amb herbicides. 

 

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

Seré breu per compensar d’alguna manera aquestes llargues intervencions del Sr. 

Esteban, de la Sra. Marrodán, les quals òbviament no han tingut la regañina que ha 

tingut la meva.  

Dit sigui de pas  si una cosa té ser regidor únic és que a vegades ens hem de formar 

ràpidament en matèries de les que no tenim ni idea i aquest és el cas. De jardineria i 

botànica la poca idea que tinc és haver plantat un hort al cole, haver treballat a les terres 

del meu avi una miqueta i haver plantat una mongeta en un cotó fluix i que creixi. No en 

sé més. 
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Ens hem format una mica i tot i que és una moció densa, consistent i difícil fins i tot de 

pair, (per això, perquè no som entesos en la matèria)  i després de tot el que s’ha dit, 

nosaltres votarem a favor. Gràcies. 

Millor així Sra. Budó?. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Perfecte. 

 

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

Ja ho ha explicat molt bé la Sra. Dachs. Agraïm els membres de la CUP que ens hagin 

deixat adherir-nos a la moció presentada i naturalment votarem a favor .  

 

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

 Nosaltres teníem preparada una moció exactament igual, per tant votarem a favor.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Moltes gràcies. 

Si els sembla i tenint en compte que tenim l’associació APQUIRA, està molt activa en 

el nostre municipi, també podríem afegir a la moció posar en coneixement de 

l’associació APQUIRA el fet que al ple de la Garriga s’ha presentat aquesta moció i 

l’hem votat. Si els sembla posaríem com a acord notifica’ls-hi a ells . 

 

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

Poc més a  afegir. Agrair només que tots els grups s’hi sumin i votin a favor i animar a 

fer aquesta política activa de lluita biològica, de millorar  consciencies, afegir-ho als 

plecs de clàusules  i lògicament a ADIF. Més que comunicar  poca cosa més podem fer, 

però  que ho tinguin en compte que aquest poble vol estar lliure de glifosat.  

 

El punt j) dels acords queda redactat de la forma següent: 

“Notificar aquests acords al personal municipal interessat, a ADIF, als organismes de 

conservació de carreteres, tant de la Generalitat com de la Diputació de Barcelona, i 

centres i empreses de jardineria, així com les diferents empreses contractades per a 

realitzar serveis de jardineria al municipi, a l’empresa de neteja viària i a l’associació 

APQUIRA.”  
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El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels 16 membres assistents  (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 

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

aprova la moció. 

 

 

Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per al reconeixement de les víctimes de 

terrorisme en el seu dia europeu, 11 de març 

 

Atès que el Consell de la Unió Europea, en la sessió del 25 de març de 2004, va establir la data 

de l' 11 de març, com el "Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme", en record als atemptats 

terroristes que van tenir lloc a Madrid l'11 de març del 2004. 

Considerant que la promoció dels Drets Humans és la millor manera de lluitar contra el 

terrorisme i combatre els extremismes i la intolerància, les entitats locals tenim el compromís 

de lluitar i vetllar per la defensa dels Drets Humans. 

 

Atès que, la commemoració d'aquest Dia ha de servir com a reconeixement a l'esforç i 

contribució de totes les víctimes que, amb les seves postures, contribueixen a lluitar contra el 

terrorisme des de posicions de reivindicació de la defensa dels Drets Humans. 

Atès que, les víctimes del terrorisme són un referent per a la democràcia i que els poders 

públics han d'escoltar la seva veu i garantir que siguin tingudes en compte allà on es prenguin 

decisions. 

Considerant que commemorar un dia de record a les víctimes de la violència terrorista serveix 

per dignificar i honorar la memòria de totes aquelles persones que van perdre la vida a mans 

de la violència terrorista. 

 

Atès que, les efemèrides i els actes d'homenatge tenen un sentit profund que va més enllà del 

formal o el protocol·lari en el present cas s'ha de tenir en compte que si l'efemèride versa sobre 

fets terribles que commocionen tota la societat, l'homenatge a les víctimes de la violència 

terrorista, adquireix més transcendència i té una funció pedagògica molt rellevant. 

Atès que, rememorar el que ha passat no suposa reobrir ferides, sinó al contrari, recordar és un 

acte de Respecte, de Justícia i de Dignitat. 
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Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans proposa al Ple de l'Ajuntament de la Garriga 

l'adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER. Expressar la solidaritat d'aquest Plenari amb les víctimes dels atacs terroristes de 

qualsevol lloc del món. 

 

SEGON. Instar que es commemori cada dia 11 de març un acte institucional d'homenatge a les 

víctimes amb motiu del Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme consistint en un minut de 

silenci a les 12:00 del migdia a la porta de l'Ajuntament, sent el primer acte a celebrar el 

proper dia 11 març 2017. 

 

TERCER. Instar que cada 11 de març, les banderes onegin a mig pal i s'exposi una pancarta a 

la façana de l'Ajuntament en record de totes víctimes de la violència terrorista. 

 

QUART. Traslladar aquesta moció als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i el 

Congrés dels Diputats i a les Associacions de Víctimes del Terrorisme. 

 

INTERVENCIONS  

La Sra. alcaldessa atorga la paraula al regidor de C’s, Sr. Ángel Guillén. 

El Sr. Guillén llegeix la moció. 

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

Aquest és un tema que té moltes sensibilitats i hem presentat  una moció en què creiem, 

o almenys ho hem intentat, que tothom es pugui sentir còmode. Una mica fins i tot 

genèrica. 

Creiem que el terrorisme és un dels majors problemes que actualment tenim al món  i és 

un virus que muta , un cop sembla que s’ha acabat el terrorisme  més proper que teníem 

a casa nostra, Terra Lliure, ETA, GAL, GRAPO, ara  tenim l’amenaça jihadista de la 

que no ens podem salvar ningú, els casos de París, de Niza, de Berlin i qualsevol dia ens 

pot passar aquí a casa nostra.  

Creiem que un poble que mostra la seva sensibilitat social en molts temes  no pot donar 

l’esquena a un tema  com aquest  i és això el que proposem al plenari avui, que puguem 

fer un petit homenatge l’11 de març a  les víctimes del terrorisme. Gràcies. 

 

Intervé la Sra. Montserrat Llobet, en representació del grup municipal de CiU: 
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Moltes gràcies Sra. alcaldessa. 

Tot i que aquesta  moció podria ser molt més amplia i reconèixer altres tipus de 

terrorisme, ja sigui el terrorisme d’Estat, l’internacional, el masclista, etc., nosaltres 

volem deixar molt clar que  estem en desacord amb tot tipus de violència, sigui com 

sigui i s’anomeni com s’anomeni. Des del nostre consistori desgraciadament fem 

masses minuts de silenci en record a víctimes tant d’atacs terroristes com d’altres actes 

violents. Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció  tot i que tenim molt clar que no 

s’han de polititzar les víctimes, perquè tal i com diu el text de la moció el Dia Europeu 

de les Víctimes de terrorisme serveixi per dignificar i honorar la memòria  de totes 

aquelles persones  que han perdut la vida a mans de la violència terrorista.  

El terrorisme a més d’un ataca a les persones, suposa també  un atac directe contra la 

llibertat, els drets humans i la democràcia.  

 

Intervé la Sra. Dolors Castellà, en representació del grup municipal d’Acord+ERC-AM: 

Bona nit. D'entrada hem de dir-li que ens estranya molt que el seu grup presenti aquesta 

moció en aquest plenari quan ens ha dit, repetit i retret molts cops que aquest és un lloc 

per parlar de la Garriga i la resta de temes no ens haurien d'interessar. Però vaja, em 

sembla molt bé. Benvingut. 

Dit això, volem dir-li que el nostre grup ha rebutjat sempre el terrorisme, l'ha rebutjat 

TOT, també l'institucional i l'estatal, i aquell que s'amaga rere el negoci més hipòcrita, el  

de l'armament. Espanya és el setè país del món exportador d’armes i en aquest últim any 

ha augmentat la seva venda en un  2,9% . Aquest és un estudi ( tot i que la informació és 

molt  difícil de treure)  que l’ha fet la Fundació per la Pau, Greenpeace, Oxfam i 

Amnistia Internacional, gent   gens sospitosa de dir una cosa per altra.  

 

És curiós que el seu grup presenti aquesta moció quan dóna suport a un govern  de 

l’Estat que no té cap escrúpol en continuar venent armament i situar-se entre els països 

capdavanters en aquest sinistre negoci.  

És curiós, també,  que vostè ens proposi aquesta moció quan representa un grup que 

dóna suport a un govern que impedeix l'entrada de refugiats (recordi que molts d'ells, de 

fet tots, són víctimes del terrorisme). És curiós que vostè presenti aquesta moció quan el 

seu grup mai no ha reconegut com a víctimes del terrorisme els morts del GAL o altres 

formes de terrorisme d'Estat. O bé s'ha negat a demanar al govern espanyol que demani 

perdó per totes les víctimes de la guerra del 36. Podríem seguir anomenat 
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incongruències que nosaltres trobem a la moció. 

Tot i així no ens oposem a la proposta que ens fa a la seva moció, en essència, però per 

votar-la a favor li demanaríem que inclogui a l’acord número 4, en el llistat de les 

institucions i associacions a les quals cal adreçar la moció, les següents, com a mínim: 

l’associació de víctimes de l'holocaust, Memorial democràtic, Associació per a la 

recuperació de la memòria històrica de Catalunya i l’associació de familiars represaliats 

pel franquisme. 

Obrim també la possibilitat que si hi algun company   pensa que ens hem descuidat 

alguna associació o institució que també estès inclosa en aquest argumentari , estaríem 

encantats de poder-la incloure i no entenc com diu que  és una moció genèrica quan 

només acordem informar a algunes associacions  i no a totes  les que lluiten contra el 

terrorisme. No entenc la paraula genèrica sense englobar-les a totes.  

Entenem que reconsiderarà la possibilitat de poder informar aquestes altres quatre 

institucions i associacions, com a mínim, per poder decidir el nostre vot. Gràcies. 

 

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

Nosaltres, en línia dels dos companys que m’han precedit,  votarem a favor d’aquesta 

moció, tot i que veiem que no defineix què s’entén per terrorisme. Així que nosaltres 

votarem per la gent que va ser assassinada als trens d'Atotxa i com és costum es va 

assenyalar a ETA sense proves i amb interessos electorals, però també per les víctimes 

del terrorisme patriarcal (en 24 hores hi ha hagut tres assassinats masclistes als Països 

Catalans, a Gandia, a València i a Santa Perpètua de Mogoda), a víctimes del terrorisme 

dels GAL (Grups Antiterroristes d’Alliberament) com Lasa i Zabala que van ser 

segrestats, torturats i assassinats el 1983. També ho fem per Guillem Agulló assassinat 

per grups de militants de l’extrema dreta el 1993, per Gustau Muñoz assassinat per la 

policia espanyola el 1978, per la Patricia Heras del 4F (un cas de corrupció policial), 

que no va suportar el terrorisme de les presons; per l'Aylan i les més de 12.000 persones 

que moren a la Mediterrània per les polítiques de la UE i un llarg etc.  

Per totes elles sí que volem un ferm reconeixement a les víctimes del terrorisme i me’n 

deixo moltes lògicament.  

 

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

La paraula demagògia s’utilitza moltes vegades a la babalà  i ara he vist com un grup 

polític parlava de demagògia quan el company  Ángel Guillén presentava aquesta moció  
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i al parlar de demagògia, se’ns oblida als països catalans, o a Catalunya en concret, que 

aquest  setè país que és exportador  d’armament , Espanya, aquest armament  es fa a 

Catalunya. Perquè tot s’ha de dir també. Tot s’ha de dir i si aquesta  indústria està a 

Catalunya, també s’hauria de denunciar perquè em sembla que ens la deixem moltes 

vegades i son dades que estan allà reflectides i sembla que se’ns obliden.  

Nosaltres hi votarem a favor perquè entenem la filosofia amb la qual es presentava 

aquesta moció. Entenem que víctimes del terrorisme hi ha de qualsevol terrorisme i en 

aquest cas parla d’un tipus de terrorisme. No és  el partit de Ciutadans els  qui proposen 

el dia 11 de març  com a dia Europeu de les víctimes del terrorisme  és el Parlament 

Europeu. Nosaltres hi votarem a favor.  

 

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

Nosaltres votarem a favor perquè som contraris a l’ús de la violència vingui d’on 

vingui. Sigui de grups armats o de governs d’Estats  que utilitzen la força de les armes  

per reprimir drets humans  o aspiracions col·lectives.  

 

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

Agrair en primer lloc tan a CiU com a  la CUP, PSC i ICV que, amb matisos, però que 

donin suport a aquesta moció  i lamentar molt l’actitud d’ERC, perquè jo aquí venia a 

parlar de les víctimes del terrorisme  i vostès han fet un “embolica que fa fort”  de què 

el meu partit dona suport al partit de Rajoy i que ven armes i que.... i sobretot utilitzar 

els refugiats...m’ha semblat, de veritat, un cop baix . És necessari, de veritat utilitzar els 

refugiats en aquesta moció que parlem de víctimes del terrorisme?. Jo crec que no calia. 

No sé si això és demagògia, si això és mal gust... no sabria com valorar-ho Sra. Castellà, 

però crec que sobrava.  

Ho he dit al principi, és una moció oberta, feta intentant buscar consensos, sense fer 

retrets. La Sra. Dachs ha citat els GAL, jo he citat els altres GALs , a mi no em cauen 

els anells per citar els GALs, com puc citar a ETA, com puc citar Al Qaeda, em dona 

igual, qualsevol tipus de terrorisme  per mi és lamentable  i és condemnable.  

Vostès em posen aquí tot el tema de les víctimes de l’holocaust, memorial democràtic, 

represaliats pel franquisme ... jo no tinc  cap problema, si aquestes entitats volen ser 

informades jo no tinc cap problema!. Jo el que vull és que les víctimes del terrorisme 

tinguin un reconeixement. 

 Va dir la Sra. Budó al ple passat que   no parlem de coses personals, però jo això ho he 
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viscut  i a vegades et vols abstreure però no pots, jo a casa he viscut la pressió del 

terrorisme, per això quan vostè aquí em fa aquesta ... ja li dic Sra. Castellà, totalment 

innecessari... Potser a la moció del referèndum, és veritat, que tots ens sulfurem i traiem  

la nostra part més ideològica, però crec que  aquesta moció l’he intentat fer perquè fins i 

tot la CUP estigués a gust.  

Dit això no tinc cap problema que el secretari li passi a totes aquestes entitats que se 

sumin, com si vol que se sumi el grup d’escoltes de la Garriga, em dona igual mentre 

que la moció continuï igualment endavant. Gràcies. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Caldrà tenir en compte, Sra. secretari, que als acords haurem d’afegir totes les entitats 

que ha anomenat la Sra. Castellà , si la resta de formacions polítiques estan d’acord cal 

fer-ho. 

 

La moció queda redactada de la forma següent:  

 

«Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per al reconeixement de les víctimes de 

terrorisme en el seu dia europeu, 11 de març 

 

Atès que el Consell de la Unió Europea, en la sessió del 25 de març de 2004, va establir la data 

de l' 11 de març, com el "Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme", en record als atemptats 

terroristes que van tenir lloc a Madrid l'11 de març del 2004. 

Considerant que la promoció dels Drets Humans és la millor manera de lluitar contra el 

terrorisme i combatre els extremismes i la intolerància, les entitats locals tenim el compromís de 

lluitar i vetllar per la defensa dels Drets Humans. 

 

Atès que, la commemoració d'aquest Dia ha de servir com a reconeixement a l'esforç i 

contribució de totes les víctimes que, amb les seves postures, contribueixen a lluitar contra el 

terrorisme des de posicions de reivindicació de la defensa dels Drets Humans. 

Atès que, les víctimes del terrorisme són un referent per a la democràcia i que els poders públics 

han d'escoltar la seva veu i garantir que siguin tingudes en compte allà on es prenguin decisions. 

Considerant que commemorar un dia de record a les víctimes de la violència terrorista serveix 

per dignificar i honorar la memòria de totes aquelles persones que van perdre la vida a mans de 

la violència terrorista. 
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Atès que, les efemèrides i els actes d'homenatge tenen un sentit profund que va més enllà del 

formal o el protocol·lari en el present cas s'ha de tenir en compte que si l'efemèride versa sobre 

fets terribles que commocionen tota la societat, l'homenatge a les víctimes de la violència 

terrorista, adquireix més transcendència i té una funció pedagògica molt rellevant. 

Atès que, rememorar el que ha passat no suposa reobrir ferides, sinó al contrari, recordar és un 

acte de Respecte, de Justícia i de Dignitat. 

 

Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans proposa al Ple de l'Ajuntament de la Garriga 

l'adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER. Expressar la solidaritat d'aquest Plenari amb les víctimes dels atacs terroristes de 

qualsevol lloc del món. 

 

SEGON. Instar que es commemori cada dia 11 de març un acte institucional d'homenatge a les 

víctimes amb motiu del Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme consistint en un minut de 

silenci a les 12:00 del migdia a la porta de l'Ajuntament, sent el primer acte a celebrar el proper 

dia 11 març 2017. 

 

TERCER. Instar que cada 11 de març, les banderes onegin a mig pal i s'exposi una pancarta a 

la façana de l'Ajuntament en record de totes víctimes de la violència terrorista. 

 

QUART. Traslladar aquesta moció als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i el 

Congrés dels Diputats, a les Associacions de Víctimes del Terrorisme, a l’Associació de 

víctimes de l'holocaust, a l’Associació Memorial democràtic, a l’Associació per a la recuperació 

de la memòria històrica de Catalunya i l’Associació de familiars represaliats pel franquisme.» 

 

El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels 16 membres assistents (7 CiU, 4 Acord+ERC-AM, 2 

C.U.P-P.A, 1 C’s, 1 PSC-CP  i 1 ICV-EUiA-E),  essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, 

aprova  la moció. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

No sé Sr. Guillén si serem capaços, per aquest any, d’arribar a temps a  encarregar  una 

pancarta per la façana de l’ajuntament , però la resta de mesures si les podem dur a 
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terme  i si no pot ser possible això de la pancarta, de cara a l’any vinent treballaríem 

amb temps per poder-la tenir.  

 

 

Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (C’s) per demanar la sortida del nostre 

ajuntament de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) 

 

El pluralisme polític és un principi rector i superior de la nostra Constitució (article 1) i el nostre 

Estatut d'Autonomia (article 4). 

 

El pluralisme polític és un principi instrumental que serveix com a garantia de la nostra 

democràcia. 

 

Com a tal, tots els poders públics han de perseguir en la seva actuació tant el seu respecte com la 

seva promoció en benefici del conjunt de la ciutadania. 

 

En conseqüència, tal com s'ha pronunciat el nostre Tribunal Suprem, les corporacions locals, 

com els ajuntaments, deuen, a través dels actes i acords que emanin dels seus òrgans, perseguir 

la promoció del pluralisme polític en tot cas, i abstenir-se en conseqüència, de promoure 

qualsevol iniciativa que, per molt legítima, impliqui separar-se de l'absolut i íntegre compliment 

d'aquest principi. 

 

Per això, i tal com ha recollit recentment el Jutjat del Contenciós Administratiu número 1 de 

Tarragona, en la seva sentència de 16/2017, per molt legítims que puguin ser seus fins des d'un 

punt de vista polític per, almenys, una part de la ciutadania, un acord del ple d'un Ajuntament 

que tingui valor d'acte jurídic d'adhesió a l' "Associació de Municipis per la Independència 

(AMI)" i del que es generi, per exemple, l'obligació de contribuir econòmicament amb aquesta 

associació amb càrrec al pressupost públic no és conforme amb el principi de pluralisme polític 

i, per tant, és nul. 

 

Atès que l'Ajuntament de la Garriga paga cada any 1487.50 € en concepte de quota per ser 

membre de l'AMI. 

 

Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) proposa al Ple de 
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l'Ajuntament de la Garriga l'adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER: Procedir a revisar l'acord de ple del dia 25 d'octubre de 2011 per no oferir un 

complet, absolut i íntegre respecte al principi de pluralisme polític i procedir a la immediata 

revocació dels mateixos. 

 

SEGON: Destinar qualsevol quantitat de diners resultant d'aquesta revisió i efectiva revocació a 

polítiques socials. 

 

TERCER: Procedir a sol·licitar la immediata baixa de l'Ajuntament a l'Associació de 

Municipis per la Independència (AMI). 

 

INTERVENCIONS 

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

Jo a vegades tinc dubtes que  tot el que invertim a les entitats municipalistes  tingui 

algun retorn, però aquest és un altre  debat que potser ja comentarem en algun altre 

moment. 

Però si tinc clar que hi ha una entitat d’aquestes anomenades municipalistes de la que no 

tenim cap retorn, perquè si d’alguna cosa no tinc dubtes és de què aquesta associació 

l’AMI, creada per Vila d'Abadal quan estava al Parlament i jo crec que s'avorria,  doncs 

la seva activitat parlamentària en aquella època potser es pot escriure en un full per les 

dues cares a molt estirar, jo no li veig aquest benefici. Per què realment perquè serveix 

l'AMI?.  

Si hom mira els seus objectius que podem llegir a la seva web parla que amb la 

independència puguem assolir les plenes competències municipals. És com si no 

tinguéssim competències municipals.  

Conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a 

l’autodeterminació. Conscienciar  la ciutadania d'un dret que no tenim ¡ Ho he dit ja 

moltes vegades.  

Crear una xarxa de promoció exterior, o sigui més xiringuitos.... 

Però jo em quedo sobretot amb dos : Promoure el finançament dels propis municipis  i 

buscar sinèrgies en d’altres àmbits com l’empresarial o el financer. 

Si estan tan preocupats pel finançament municipal digui’m una cosa Sr. Calatrava: vostè 

ha rebut algun dictamen, alguna ajuda de l’AMI per veure com  la Generalitat de 
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Catalunya ens paga aquest milió i pico que ens deu?. 

Sr Pubill sobre aquestes sinergies del mon empresarial  de què parla l’AMI , ha rebut 

alguna indicació de com promocionar els polígons industrials? . No crec que aquest 

acord que ara signarà de la creació d’aquesta  associació de polígons industrial, vingui 

de l’AMI .  

I si volen parlem dels estatuts supremacistes de l'AMI uns estatuts que no solament hem 

criticat des de Ciutadans, sinó que han criticat gent tan distinta a mi com pot ser la Sra. 

Colau .   

Parlen de què Sabem que, a Catalunya, el treball, la ciència, les arts, el pensament 

sempre han estat a l’avantguarda de la realitat i del sentiment del poble, en 

contraposició de la dedicació de les elits espanyoles de parla castellana, dedicades a la 

gran administració, l’exèrcit i la judicatura. Olé tú: allende el Ebro todos son vagos, 

todos gandules y de ciencia no tienen ni puñetera idea y resulta que tenemos dos 

premios Nobel de medicina que són espanyoles i 4 que lo són en literatura ...  en fi de 

debó creuen que hem de pertànyer a una associació que diu això?.Més enllà de què 

siguem o no independentistes. Mirin ja saben que jo sempre he respectat que siguin 

independentistes, s’han de respectar totes les ideologies. Però hem de pertànyer a una 

associació que diu això?. Com és possible?. A mi em cau la cara de vergonya per això. 

Més que res per les meves connexions i amistats allende de l’Ebro com he dit abans.  

Per acabar: hem denunciat a molts ajuntaments que fer servir les institucions i els diners 

de tots per un ús partidista no només era un error sinó com demostra aquesta sentència 

de Reus, és il·legal i com és un compromís polític del meu partit que les lleis es 

compleixin  per això presentem aquesta moció al ple i a la seva consideració. Gràcies.  

 

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

Mare meva Sr. Guillén!. Jo  entenc, sincerament, que el seu partit   faci  presentar 

aquesta moció aquí i a tots els municipis  de Catalunya, allà on puguin tenir regidors, 

que  no són gaire, però bé entenc que des del seu partit li demanin fer aquestes 

escenificacions malgrat que sap perfectament i molt m’hauria d’equivocar jo, que avui 

l’ajuntament de la Garriga no votarà sortir de l’Associació de Municipis per la 

Independència.  

Entre altres coses li diré per què ; perquè el Ple de la Garriga  és sobirà i de manera 

sobirana  i per una majoria més gran dels dos terços del plenari, el 25 d’octubre de 2011 

va entrar a formar part de l’AMI  i per més que vostè vulgui ridiculitzar  la tasca 
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d’aquesta entitat municipalista, el nom ja diu clarament quina és la finalitat i quina és la 

voluntat  dels municipis que ens hi vàrem adherir que és comprometre’ns i treballar per 

assolir la plena  llibertat i la independència de Catalunya, per això és l’Associació de 

Municipis per la Independència.  

I repeteixo que de manera democràtica i sobirana el ple de la Garriga  es va adherit a 

aquesta associació per  una majoria més gran de dos terços que és el que requeria 

aquesta  entitat perquè els ajuntaments es poguessin i es puguin adherir. No n’hi ha prou 

amb una majoria simple sinó que calen els dos terços.  

En aquell moment  els dos regidors de Solidaritat, més els set regidors de CiU, més els 

tres regidors d’Acord, vàrem votar favorablement, per  tant 12 regidors i hi van haver 

dues abstencions per part d’ICV i tres vots en contra  per part del PSC i del PP. 

Repeteixo que per una gran majoria del plenari de la Garriga aquesta moció va 

prosperar i això va ser una de les primeres accions que es van dur a terme al 2011. Un 

dels primer compromisos  que l’ajuntament de la Garriga va assumir i va assolir  per 

treballar per la llibertat del nostre país, amb la qual seguim compromesos avui havent-

nos adherit al Pacte Nacional pel Referèndum que també camina cap a aquí. Per tant  jo 

entenc que vostè hagi de presentar, o els hi demani que presentin arreu aquestes 

mocions, però entendrà que el Ple de la Garriga és sobirà i avui votarà una altra vegada 

lliure i democràticament si vol o no seguir a l’AMI, crec que més qualitat democràtica 

que aquesta, que siguem nosaltres els qui lliurement ho decidim, no n’hi ha. Per tant ara, 

quan sigui el moment, ho tornarem a posar a votació i veurem que diu el plenari de la 

Garriga en aquest sentit. 

 

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

Jo auguro al Sr. Guillén unes altes quotes, no de pantalla, però si de videoacta, perquè si 

es tracta d’escenificar  posicionaments com aquest o en mocions  que a l’avançada ja 

sap que no prosperaran  doncs en fi... 

Per mostra de pluralisme polític aquest plenari i vostè que està assegut a la seva cadira i 

la resta de grups que estem representats a aquest ajuntament i formem part de partits 

polítics que són associacions que promouen la independència  de Catalunya respecte 

d’Espanya o de l’Estat espanyol o com vostè li vulgui dir.  

Per tant què hem de fer?. Que hem de fer amb aquests partits polítics que estem en 

aquest plenari representats ?. Té resposta per això?. Ens la donarà algun tribunal, 

aquesta resposta?.  Ens dirà si hem de sortir dels partits polítics els quals representem 
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democràticament? . Qui donarà resposta a aquesta pregunta?.  

La llibertat d’associació és un dret individual  i és un dret col·lectiu  i és en l’exercici 

d’aquest dret que l’ajuntament de la Garriga ha entrat  a l’AMI.  

Un dret que vostè, suposo que com a historiador latent sabrà que ha costat molt 

d’aconseguir . No ha estat gratuït . És un dret molt seriós  que a Espanya com a país 

tradicionalment, diguem-ne  alentit políticament ,   no va arribar fins a finals del segle 

XIX . 

Vostè diu que quin retorn tenim . L’ajuntament de la Garriga quin retorn té amb aquesta 

quota gairebé miserable que es paga?. Doncs miri és una inversió de futur . Per vostè 

també. Per tots els habitants d’aquest país . Aquesta és la inversió que nosaltres fem  a 

l’AMI  perquè l’ajuntament de la Garriga efectivament és sobirà per associar-se  amb 

tots aquells municipis amb els quals té finalitats comunes  i està associat amb altres  

llocs com per exemple  l’Associació de Vil·les Termals  o d’altres que podríem posar 

com a exemple.  

Per tant Sr. Guillén no faci més el ridícul amb mocions com aquestes. No ens faci 

perdre el temps.  

 

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

Nosaltres hi votarem en contra. Sorprèn  aquest “fer bullir l’olla” amb mocions 

processistes que ens porta també el Sr. Guillén.  

Diuen que el geperut no es veu mai el gep. Al nacionalisme espanyol li passa molt, això: 

és un dels nacionalismes que més tendeix a amagar-se a si mateix, i els seus 

representants (dels quals vostès en són part destacada) solen actuar sempre com si els 

nacionalistes fossin els altres. 

És per diferents motius, per interès, per ignorància, de vegades per  mala fe, no ho dic 

per vostès Sr. Guillén, però deixant caure l’anatema sobre el nacionalisme i fent com si 

tots els nacionalismes del món fossin equiparables, després, vostès,  no es poden 

reconèixer com a tals. Seria incongruent i  contradictori. En general tot el que no 

representa l’ordre establert, que és el que vostès defensen,  no és natural, és un fet que 

va contra l’ordre natural de les coses i per tant hi ha una suma de nacionalisme banal i 

del nacionalisme d’estat. 

Per tant  aquí el que hi ha no és un problema de pluralisme polític. Aquí el problema és 

la voluntat autodeterminista de gran part del poble català que aquí a la Garriga 

s’expressa de forma molt majoritària.  
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En aquest plenari, per exemple,  se n’han aprovat un gavadal, el que deia el Sr. 

Benzekry de totes les associacions a les quals està adherida la vil·la de Garriga. Al 

darrer Ple vam aprovar un manifest, el de la campanya «Casa nostra, casa vostra», que 

incloïa, evidentment, contingut i càrrega política. És més: l’única força que hi va posar 

alguna objecció o matís va ser la seva, tant, que van sospesar l’abstenció i tot per 

qüestions del redactat amb les que no estava d’acord, però en canvi això no ha suposat 

que s’hagi violentat el pluralisme polític garriguenc. 

Encara més, aquest poble, la Garriga, demostra cada vegada que se li permet (encara 

que no se’ns permès sempre fer a nivell democràtic) una clara i majoritària voluntat de 

què Catalunya esdevingui un estat lliure i sobirà. No m’agrada gaire fer ús d’aquest 

argument, però és que en aquest cas de la Garriga, els números canten  en les eleccions 

municipals, en les autonòmiques, en les estatals o espanyoles ( a gust del c consumidor), 

en les europees, en la consulta del 9N, en les manifestacions de l’11 de setembre i en 

tantes altres ocasions en què ens hem pogut expressar d’una manera o altra aquí a la 

Garriga, la voluntat immensa del poble de la Garriga és a favor de la independència de 

Catalunya i m’imagino que si suméssim els partidaris del referèndum encara seria més 

aclaparador.  

Per tant no sé si anar encontra d’una voluntat tan majoritària de la gent de la Garriga, 

com ja és prou explícit en aquest plenari, és gaire favorable  al pluralisme i la 

democràcia . Potser confonem coses i respecte al pluralisme entenem carregar-nos 

acords que no ens agraden perquè estem en minoria.  

Molt sovint la llei és una excusa i és el clau on agafar-se per amagar el que deia al 

principi, és una qüestió de fer valer l’ordre que ens interessa.  

Res més. Gràcies.  

 

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

Intentaré ser breu per restar tot el temps que han consumit els altres  i així tindré el 5 

minuts de mitjana, perquè és veritat, en aquest cas, el que diu el Sr. Ángel Guillén. 

En aquest cas nosaltres direm que votem en contra de la moció  per tres motius, el 

primer és perquè entenem que es presenta una moció que el que busca és un titular de 

premsa. Entenem que aquesta moció ja neix sabent que no s’aprovarà , és un aspecte 

que no entenem. La segona és sobre el tema d’on   van els diners de l’ajuntament, 

entenem que si comencem a dir que aquesta associació no ha de rebre els diners, podem 

ser arbitraris amb altres associacions que també reben diners municipals i el tercer 
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motiu, i més important, és que ens fa por la reversió de les mocions. És a dir si obrim 

aquesta moció  i diem “ votem a favor i aquí santes pasqües”  i aquesta moció que no 

prosperarà prosperés arribaria un moment en el qual  si un partit polític no està a  favor 

d’una moció  que s’ha aprovat al plenari de la Garriga  podrà presentar un any, dos 

anys, tres mesos després per revertir-la.  I entraríem en un joc que no cal, passem pàgina 

d’una vegada , hi ha temes que s’han aprovat, hi ha temes que no es revertiran i entenc 

que hi ha altres temes que si pot ser que al final es reverteixin.  Amb la qual cosa 

nosaltres hi votarem en contra. 

 

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

Nosaltres ens abstindrem per coherència amb el nostre vot  del 2011 quan es va aprovar 

l’adhesió a l’AMI.  

 

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

Començaré pel Sr. Valiente. Jo Sr. Valiente quan presento aquestes mocions  les 

presento per convicció, com vostè presenta les seves  o els altres presenten les seves. No 

busco un titular, sinó que busco presentar allò en el que crec.  Jo sé que hi haurà 

mocions, com la d’abans, que poden tirar endavant i altres que ja sé que “topo a la 

paret”, però em dec als votants igual que vostè es deu als seus votants. Els meus votants 

quan van votar al maig de 2015  votaven per fer coses com aquestes i jo crec que s’han 

de respectar, com jo respecto les seves . 

Referent a això que diu de revisar els acords igual, vostès volen derogar la reforma 

laboral juntament amb Podemos, etc., i això també és revisar lleis . Una moció es pot 

derogar si no estàs d’acord amb ella i es donen altres majories, s’ha de fer, és un 

exercici democràtic, però no entraria més enllà. 

A Convergència (em vull deixar Esquerra pel final perquè Esquerra aquesta tarda està 

sent per llogar-hi cadires), dir-los que clar que aquest ajuntament és sobirà, però sobirà 

dins de les seves competències Sra. Budó. Aquest ajuntament pot tenir un acord de 

plenari i dir que ens annexionem el Figaró, però no ho podem fer perquè no tenim 

competències per annexionar-nos el Figaró , “ hem aprovat 17a 0 que annexionem el 

Figaró!  Però no ho podem fer. Ja sé que estic fent una hipèrbole però s’ha de votar en 

allò que tenim competències  i el que està dient aquesta sentència de Reus és que els 

ajuntaments no són competents per promoure la independència, punto i pelota!  
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I no em centraré més amb Convergència, em centraré en Esquerra i concretament en el 

Sr. Benzekry, perquè igual que la Sra. alcaldessa en algunes coses, quan em talla el 

micro per exemple,   “llueve sobre mojado”, amb el Sr. Benzekry és “ tormenta sobre 

mojado”.  

En primer lloc vull queixar-me a la Sra. alcaldessa de que aquí s’hagi dit que el senyor 

regidor de Ciutadans fa el ridícul. Jo puc estar en discrepància absoluta amb els seus 

pensaments sobre la independència, però no li faltaré el respecte i si li falto el respecte 

alguna vegada a un regidor li demanaré perdó al minut, perquè no és la meva voluntat  i 

la Sra. alcaldessa havia d’haver parat  al Sr. Benzekry quan m’ha dit que estic fent el 

ridícul perquè està  fent el ridícul, Sr. Benzekry, l’11 % de la gent de la Garriga  que va 

votar a Ciutadans, que va ser la segona força política el 27 de setembre. Aquesta gent 

està fent el ridícul?. Els seus veïns, que van votar Ciutadans? O que van votar al PSC?’ 

O que van votar ICV?. Perquè no van votar independentista?. Respecte Sr. Benzekry, 

respecte absolut. Això és democràcia. No vingui a donar-me lliçons de democràcia quan 

vostè no respecta la meva força política . Vostè avui ha traspassat una línia vermella, ja 

porta temps però avui més dient que estic fent el ridícul... això no Sr. Benzekry .  

Això Sra. Budó faci-s’ho mirar perquè si m’hagués passat a mi estic segur que 

m’hagués tallat el micro i amb tota la raó del món !. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Agrairia que....(  no s’entén el que diu perquè el Sr. Guillén continua parlant)  

 

Segueix el Sr. Guillén; 

La lliberta de ...........(parla molt ràpid i no s’entén què diu), que està reconeguda, Sr. 

Benzekry, a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia, ningú............ (igual) ...... que ha 

costat molt!.  

Vostès com a partit polític poden pensar el que vulguin, però  Sr. Benzekry, quan el Sr. 

Rufián va al Congrés dels Diputats i parlar i sap que no li aprovaran una proposta, 

també fa el ridícul?. No té dret a presentar-la?. Doncs clar que té dret a presentar-la !!. 

El Sr. Rufián i  aquells que tinguin un únic diputat , com Coalición Canaria que té un 

únic Diputat al Congrés.  

Avui s’ha passat tres pobles Sr. Benzekry, tres pobles o quatre!. 

 

Intervé el Sr. Albert Benzekry, regidor de cultura: 
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Presentar aquesta moció sabent d’avant mà les respostes que obtindrà, jo considero que 

és ridícul. Això no té res a veure amb la legítima opció que ciutadans de la Garriga en 

ús de la seva llibertat democràtica   exerceixen per escollir un determinat representant 

d’un partit. No té absolutament res a veure una cosa amb l’altra. S’entén?.  

No?. Doncs queda registrat per escrit.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

En tot cas procediríem a la votació de la moció, però abans dir, Sr. Guillén, que si vostè 

s’ha sentit ofès o insultat a títol personal i jo no he interpretat que fos un insult a la seva 

persona,  jo li demano disculpes com a persona que estic presidint aquest plenari. Si 

vostè ha sentit que s’insultava la seva persona sóc jo la que li demana disculpes.  

A partir d’aquí entenc que aquests temes els parlem tots amb .... passió (diguem-ho 

d’aquesta manera) perquè el sentiment nacional un l’expressa de manera apassionada, 

sobretot quan una persona sent passió per allò que diu i per tant entenc que es puguin 

pujar els tons de certes intervencions i ja m’hi poso jo per endavant com a persona que 

de vegades parla apassionadament. Hauríem de mirar tots d’intentar rebaixar el to del 

plenari perquè crec que la qualitat democràtica d’aquest plenari està més que 

demostrada per tots i cada un dels regidors i regidores que en formem part i hem de ser 

capaços de fer entre tots aquest exercici. Baixar una mica el to ens serà a tots favorable. 

Jo faria aquest prec a tots els regidors i regidores.  

Si els sembla procediríem a la votació d’aquesta moció.  

 

El Ple de l’Ajuntament per 1 vots a favor (C’s), 1 abstenció (ICV-EUiA-E) i 14 vots en contra 

(7 CiU, 4 Acord+ERC-AM, 2 C.U.P-PA i 1 PSC-CP) dels 16 membres assistents, essent 17 els 

de dret i de fet de la Corporació, desestima  la moció. 

 

 

Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (C’s) demanant el cessament del 

president de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) Xavier Amor  

 

Atès que, el President de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Xavier Amor (del 

PSC) ha estat novament imputat, en aquest cas, per una de les peces separades, en concret, la 

número 25, pel cas de corrupció anomenat Mercuri. 
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Atès que, aquesta imputació és resultat, segons sembla, per tota una sèrie de pagaments 

realitzats per part d'aquesta entitat municipalista a un càrrec del PSC per uns suposats treballs 

d'assessoria externa no realitzats en cap moment, i per tant, injustificat el seu pagament. 

 

Atès que, ja no és la primera vegada que aquesta entitat municipalista és noticia per causes 

obertes de corrupció i manca de transparència. Cal recordar que a l'any 2014, l'actual President, 

Xavier Amor, ja va declarar com a imputat pel presumpte cobrament de sobresous camuflats, en 

forma de dietes, amb un total de 44 alcaldes involucrats. 

 

Atès que, l'Ajuntament de la Garriga és membre de la Federació de Municipis de Catalunya,  

aportant anualment una quota de 2611.25 euros segons dades de l'any 2016. 

 

Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) proposa al Ple de 

l'Ajuntament de la Garriga l'adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER: Que com a institució adherida i com a mesura de transparència i regeneració 

democràtica, el nostre Ajuntament comuniqui formalment, abans de quinze dies, la petició de 

destitució del seu càrrec de President de la Federació de Municipis de Catalunya,  Xavier Amor.  

 

SEGON: Traslladar aquests acords a la Federació de Municipis de Catalunya i al seu President i 

Junta Directiva. 

 

INTERVENCIONS 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

El grup de Ciutadans ha demanant que fos retirada de l’ordre del dia aquesta moció. Per 

tant  no entrem a debatre-la.  

 

 

Moció de rebuig a la publicació del llibre d’adoctrinament sexual de la Fundación Hazte Oir 

 

Vist que des d’algunes entitats i associacions que vetllen per la lluita contra la LGTBfòbia s’ha 

denunciat l’enviament per part de la Fundació HazteOir.org de la publicació homòfoba  "¿Sabes 

lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes del adoctrinamiento sexual", a alguns 

centre educatius d’arreu de Catalunya.  
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Vist que fa uns mesos ja es va denunciar l’enviament d’aquesta publicació des de la mateixa 

entitat tal i com van recollir els mitjans de comunicació, aspecte que va fer que s’aturés 

l’enviament de la publicació.  

 

Vist que tot i aquesta denúncia, alguns ajuntaments han denunciat que els centres educatius de 

les seves respectives poblacions l’han rebut, aspecte que fa sospitar d’una nova estratègia de la 

mateixa fundació, per donar a conèixer aquesta publicació. 

 

Vist que aquesta publicació vulnera la Llei 11/2014 de la Generalitat de Catalunya per prevenir 

l'homofòbia, bifòbia i transfòbia. 

 

Vist que a l’Octubre del 2104 es va aprovar la Llei de Dret de les Persones Gais, Lesbianes, 

Bisexuals i Transsexuals i per l’Eradicació de l’Homofòbia, la Lesbofòbia i la Transfòbia, tot i 

que la majoria d’aspectes recollits en aquesta nova Llei, no s’han implantat i han estat 

denunciades per part de les diverses entitats que treballen en els Drets del col.lectiu LGTB.  

 

Vist que aquesta entitat vulnera els drets del col·lectiu LGTBI d’una forma persistent, tot i les 

reiterades denúncies de la Conselleria de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.  

 

Per tot això el grup del PSC – CP de la Garriga proposa els següents Acords al Plenari de la 

Garriga 

 

1. Demanar als centres educatius de la Garriga que revisin si han rebut aquesta publicació i en 

cas afirmatiu retirar-la de forma immediata. 

 

1. Reclamar a les administracions públiques la retirada de forma immediata de qualsevol 

subvenció pública a la Fundación HazteOir.org per fer un mal us d’aquests ajuts i vulnerar 

els drets d’igualtat de tots i cadascun del catalans i catalanes.  

 

3. Informar d’aquests acords a la Conselleria de Benestar i Familia de la Generalitat de 

Catalunya, a l’Observatori contra la Homofòbia a la Associació Tal Com Som i a la Fundación 

Hazteoir.org.  
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INTERVENCIONS 

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

Fa uns mesos es va alertar des d’algunes organitzacions i entitats que lluiten per la 

LGTfòbia, que la Fundació Hazte Oir havia enviat a alguns centres educatius de 

Catalunya un llibre titulat “"¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las 

leyes del adoctrinamiento sexual". Es va informar a la Generalitat de Catalunya i 

aquesta va fer el requeriment a la Fundació, però tot i així ara ho ha tornat a fer una altra 

vegada i les associacions que vetllen i lluiten contra la LGTfòbia s’han adonat que ha 

aparegut aquest llibre en un centre educatiu de Catalunya.  

Per tot això, perquè hi ha una llei, que és la llei 11/2014 de la Generalitat de Catalunya 

per prevenir l’homofòbia, bifòbia i transfòbia , entenem que s’ha de lluitar contra aquest 

aspecte i per això proposem els següents acords.  

 

El Sr. Àlex Valiente llegeix els acords  de la moció.  

 

Intervé la Sra. juliet Grau, en representació del grup municipal de CiU: 

Bona nit a tothom. Per la nostra part dir-los que estem totalment d’acord amb aquesta 

moció . Com a representant que sóc i formo part d’un AMPA de la Garriga, dir-los que 

a un AMPA de la Garriga si va arribar aquest llibre, jo mateixa vaig obrir el sobre i el 

vaig fer arribar a la tècnica d’igualtat de l’ajuntament. Estem en contacte  amb l’entitat 

“Tal com Som” i amb l’observatori LGTBI i ens han dit que ells es posaran en contacte 

amb les escoles per tal de prevenir-los en el cas que també ho rebin. Nosaltres ho 

havíem comentat amb altres AMPES i no ho havien rebut encara. Això era la setmana 

passada, aquesta setmana no sabem si ho han rebut o no. Estem a sobre del tema i 

recolzem la moció al 100%.  

 

Intervé el Sr. Albert Benzekry, regidor de cultura: 

El nostre grup també és favorable i també donarà suport a la moció on certament queda 

palès que es promouen accions contràries no només a les polítiques municipals, sinó a 

posicionaments que  fins i tot aquest mateix plenari ha tingut en diferents mocions 

creant suports a aquests col·lectius, per tant tenen el nostre ple recolzament. 

 

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

La moció parla per sí sola. Evidentment hi votarem a favor perquè estem en contra, com 
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ja hem expressat en diverses ocasions, de qualsevol forma de discriminació relativa a la 

identitat de gènere i la orientació sexual. La fundació el que fa és confondre la diversitat 

amb l’adoctrinament. Aquest grup ultracatòlic és una clara mostra de l’heterosexualitat 

obligatòria en la què vivim. Poca cosa s’hi pot afegir més que rebutjar aquesta 

publicació i vetllar perquè els centres educatius de la Garriga eduquin a favor de la 

diversitat sexual i alliberament LGTBI.  

 

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

Era i és un compromís del nostre partit acabar amb les subvencions a  aquests tipus de 

fundacions . Nosaltres a les últimes eleccions generals ja hi havia una proposta que deia 

literalment “ excloure de subvencions públiques i fins i tot retirar les concessions 

administratives d’aquelles associacions o col·lectius que fomentin l’exclusió de les 

persones per raó de la seva identitat sexual, orientació sexual o la seva expressió de 

gènere” que ni més ni menys és el que ens ha portat el PSC avui aquí a plenari.  

També tenim confiança amb diferents equips directius de la Garriga i algun AMPA que 

ja ha tractat el tema, sabem que això no traspassarà i tanmateix veiem amb bons ulls que 

se’ns informi, que estiguem amatents i que això no passi.  

Votarem a favor de la moció, res més a dir.  

 

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

Per descomptat votarem a favor.  

 

 

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

Gracies a tots els grups polítics per haver-se sumat a la moció.  

 

El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels 16 membres assistents (7 CiU, 4 Acord+ERC-AM, 2 

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

aprova  la moció. 

 

 

14. Precs i Preguntes  

 

Prec que presenta el grup municipal de ciutadans (CS) perquè es substitueixi la bandera 



 

117 

p.o. 22/02/2017 

estelada de la rotonda de la carretera de Ribes amb carretera Nova, carrer Guifré i avinguda 

Generalitat per una senyera. 

 

Atès que la col·locació d'una estelada a la rotonda de la carretera de Ribes amb carretera Nova, 

carrer Guifré i avinguda de la Generalitat és una clara vulneració de la neutralitat en favor d'una 

ideologia que ha d'haver a l'espai públic. 

 

Atès que ja existeixen llocs com a Sant Cugat del Vallès on la justícia ha dictaminat que no 

poden haver banderes com l'estelada (que clarament és una bandera ideològica), a l'espai públic 

i ha hagut de ser retirada de la plaça Octavià d'aquella localitat. 

 

Atès que la col·locació del pal on oneja aquesta bandera es va fer amb diner públic, diners de 

tots els garriguencs fossin o no independentistes. 

 

Atès que la bandera estelada posada en aquest indret públic garriguenc presenta un lamentable 

estat d'abandonament, està esgarrapada i bruta. 

 

Es per tot plegat que el Grup Municipal de Cs a l'Ajuntament de la Garriga demana: 

 

 Que aprofitant aquest mal estat de l'estelada i per tal de complir amb la necessària 

neutralitat ideològica de l'espai públic, a més a més de dignificar aquest lloc que ara 

mostra signes de deteriorament; sigui substituïda aquesta bandera partidista i malmesa 

per una Senyera en el menor temps possible perquè així pugui tornar a ser aquest indret 

un espai públic de tots els garriguencs i no d’uns quants. 

 

INTERVENCIONS  

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

No entraré a fer altres valoracions, després de tot el que ha plogut ja avui, només llegiré 

el prec.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Només dir-li que el fet de posar una estelada a la rotonda també va ser una decisió que 

el ple de la Garriga per majoria va votar i va aprovar . En aquest sentit, per tant, és un 

mandat del plenari posar una estelada a la rotonda i nosaltres , com ens diuen que hem 
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de complir les mocions que aprovem, al ser un mandat del plenari cal dur-lo a terme.  

És cert que està esparracada i trencada i que l’última ventada la va deixar penjant d’un 

fil i per la seva tranquil·litat dir-li que ara d’una manera ràpida que per la fira de 

botifarra tindrem una bandera nova que onejarà a la rotonda i també una senyera nova 

aquí a la façana de l’ajuntament.   

 

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

Dir-vos que estic molt decebut, esperava un efecto Molinero i no l’heu fet. M’heu 

decebut totalment.  

 

Preguntes escrites 

No se’n presenten. 

 

Preguntes orals 

Pregunta oral  que formula  la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 

Ens congratulem de l'èxit que suposa cada any el pas pel nostre municipi de la Mitja 

marató Granollers - la Garriga - Granollers. Sabem que dies abans de l'esdeveniment, 

l'ajuntament fa un esforç perquè tot estigui a punt i net per a la visita de tants forans. 

Però un cop que han passat de llarg, alguns corredors incívics deixen el seu rastre 

d'envasos i paperots de suplements alimentaris i barretes energètiques. Volem saber si 

l'ajuntament se'n farà càrrec i prendrà mesures per netejar el tram de carrer que va de la 

depuradora al municipi de Llerona, un indret apreciat per gaudir de la natura, el riu i que 

forma part de la Xarxa Natura 2000? També ens agradaria que es consideri aquest 

problema en les negociacions per a la subvenció de la Mitja de l'any que ve i posteriors, 

de cara a fomentar el civisme. 

 

Pregunta  oral   que formula  el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de Ciutadans 

(CS): 

La meva és la pregunta de cada ple. Com vostè, Sra. alcaldessa, diu que mai fuig 

d’estudi ( ho vaig llegit l’altre dia que ho deia al Twitter ), li vull preguntar  quan 

aplicarà la sentència que l’obliga a posar la bandera d’Espanya. Ho pregunto per tercer 

cop consecutiu.  

 

Preguntes  orals   que formula  el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP: 
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M’ha vingut bé la resposta que abans li heu fet al Sr. Guillén sobre que vosaltres 

compliu tot el tema de les mocions, per fer la meva pregunta. Fa un any en aquest 

mateix plenari a una pregunta de la CUP sobre el tema dels plafons informatius, ens 

vàreu respondre que ja s’estava duent a terme. Portem un any i encara no estan 

instal·lats, en els darrers 4 plenaris o la CUP o el PSC us pregunta sobre aquest tema, 

ens dieu que ja , que ja..... i a veure  si serà com el tema de la independència que ya, ya, 

ya, però nunca llega. Voldríem saber sobre això.    

 

La segona pregunta és sobre el tema de l’enllumenat de Can Terrers. Avui teníem unes 

altres preguntes, però hem vist que al final a la zona del Lidl ja s’han arranjat durant 

aquests dies. Es van comprometre a fer una inversió al carrer Barcelona i no sabem com 

està. Si s’ha tret ja a  concurs, si es farà?. Perquè com hi ha pressupost es pot fer ja. 

També sobre el tema de l’asfaltat de la N-152B,que també us vàreu comprometre a fer-

ho i no s’ha fet.  

 

L’última pregunta és sobre el tema de la fira de la botifarra,  perquè també fa un any us 

vam preguntar pels números de la fira de botifarra i al final no ens han arribat, ara 

voldríem saber les despeses totals i els ingressos totals de la fira de la botifarra.   Us 

vàreu comprometre a passar-nos aquests números, però al final no ens ho heu passat.  

 

Finalment volem saber quin criteri es segueix per escollir els restauradors que es posen 

a la carpa de la fira.  

 

Preguntes  orals   que formula  la Sra. Carme P. Farrerons , portaveu del grup municipal d’ICV-

EUiA-E: 

Tinc quatre preguntes: 

1.- En el plenari municipal de gener vàrem preguntar sobre la presència d’uralita a 

centres escolars , se’ns va contestar que només hi havia a l’escola Tagamanent i que es 

procediria retirar-la . Hem sabut per mitjà de la Secretaria de Salut laboral del sindicat 

de CCOO que a l’escola Puiggraciós també hi ha uralita. Tenim còpia de la 

documentació que acredita la uralita en aquesta escola . Què es pensa fer per procedir a 

la seva retirada?. 

 

2.- Sobre la subvenció a  empreses de la Garriga que facin contractes indefinits: Donat 
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que en els pressupostos actuals s’ha inclòs una partida per subvencionar a les empreses 

del municipi que facin contracte laborals indefinits, volem saber si hi ha previst elaborar 

un reglament per atorgar aquestes subvencions per tal de controlar que aquesta 

contractació indefinida sigui real i durable.  

 

3.- Sobre el bike parck “ La sorrera” , donat que ens hem assabentat a través de la 

premsa (VOTV) que està a punt d’inaugurar-se un equipament privat esportiu per a la 

pràctica de la bicicleta de descens, volem saber si l’espai on es farà aquesta activitat té 

l’ús d’equipament esportiu en el Pla General d’urbanisme. Quan s’ha demanat la 

llicència i en quins termes s’ha concedit.  

 

4.- Sobre la seguretat pública davant els robatoris. Donat que a les darreres setmanes 

s’ha produït diversos robatoris a particulars i també a negocis, i que alguns d’aquests 

robatoris han succeït a negocis en el centre urbà , volem saber quines mesures ha pres la 

policia municipal per evitar-ho.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Prenem nota d’això de la mitja marató, perquè nosaltres, com a municipi ens 

encarreguem de la neteja viària. És a dir una de les aportacions que fa als ajuntaments 

pels quals passa la mitja marató és la neteja viària i mirarem si es que aquests tros 

l’empresa no l’ha netejat o què ha passat i si realment no s’ha recollit el que van deixant 

els corredors.  

 

Referent a la bandera, no tinc cap novetat i per tant no li puc contestar res de nou Sr. 

Guillén.  

 

Pel que fa als plafons informatius, Sr. Valiente, estan comprats, no arriben però estan 

comprats i tan bon punt arribin no pateixi que els informarem de seguida, però li puc 

garantir que estan comprats. 

 

Referent a l’enllumenat de Can Terrers avui em comentava el regidor de Via pública 

que hem comprat el cablejat, hem comprat 13.000€ de cable. Per cablejar nosaltres 

mateixos, amb el personal propi  tota aquesta zona del municipi, així serà  menys costos 

que fer-ho d’una altra manera i per tant  ja tenim el material comprat i estem a punt 
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d’actuar-hi.  

 

Pel que fa a l’asfaltat jo crec que ja està fet. Es feia aquest tram, es feia el tram del 

carrer Bonaire, just la baixada, on hi havia aquell forat ...estava tot al mateix pack i 

també  l’avinguda 11 de setembre. En aquests tres llocs s’actuava a l’hora, s’ha 

contractat una empresa perquè faci aquestes actuacions i en principi  l’asfaltat de la N-

152 ja s’ha fet.  

 

Prenem nota del tema de les despeses de la fira de la botifarra, per donar-li el detall. 

Desconec com és que no se li va fer arribar quan ho va demanar l’any passat.  En tot cas 

les despeses estan perfectament detallades  des de l’àrea . Referent als ingressos dir-li 

que ingressos directes l’ajuntament no en percep com a fira de la botifarra, el retorn va 

directament a  promoció econòmica del  municipi, el que es queda en mans dels 

restauradors i comerços del municipi o comerços que  participen de la fira de la 

botifarra. Però l’ajuntament no té ingressos directes. Si s’hi fixen al pressupost 

municipal   no hi ha una partida d’ingressos previstos de la fira de la botifarra perquè  

no ingressem res directament. 

 

La resta de preguntes les anoto per fer-li arribar la resposta.  

 

Pel que fa al fibro ciment que comentava la Sra. Farrerons, a la uralita  de l’escola 

Puiggraciós, a  nosaltres  no ens consta que l’escola Puiggraciós tingui uralita, pot ser 

que sigui fibro ciment sense amiant el que tinguin . En aquest cas no té aquest perill per 

la salut , però si té aquesta documentació que comentava i ens la fa arribar li agrairem 

perquè òbviament procedirem de manera immediata a retirar-ho.  

 

Sobre el reglament dels contractes indefinits si que estem treballant-ho. Quan el Sr. 

Guillén ens va fer la proposta   es va dir que es faria i estem treballant en aquest 

document per adequar-lo  al format de la Garriga perquè el  model que ens havia 

presentat era de municipis més grans . L’estem treballant de manera que ara de cara a la 

primavera puguem fer aquesta “convocatòria”  per a les empreses que s’hi vulguin 

acollir    tenir aquesta subvenció amb la contractació indefinida dels treballadors.  

Sobre el tema de la Sorrera contestarà el Sr. Esteban. 
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Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via pública: 

Si, tenen el comunicat fet per dur a terme l’activitat , tot correcta i legalment fet i s’ha 

tramitat des d’Activitats de l’ajuntament.  

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

Pel que fa a la seguretat pública en robatoris que comentava i que certament aquesta 

setmana vàrem  tenir robatoris en dues botigues del centre urbà, dir-li que òbviament la 

policia està reforçant i està duent a terme actuacions. 

Però cal dir que de vegades  és complex depèn de a quines hores de la nit es produeixen 

els fets poder estar presents  a tots els  carrers o de vegades la patrulla està fent torns per 

les urbanitzacions i  és quan es produeixen els fets aquí al centre.  Però fixi’s que a 

municipis com per exemple Granollers  això passa, a la plaça de la Porxada o als carrers 

on hi ha les botigues  que els cotxes s’empotren  ..... 

Encara que sigui a prop no té res a veure perquè la patrulla no està físicament tota la nit 

aquí  a  vegades estan voltant per les urbanitzacions, tampoc són tres mil policies a la nit  

i per tant s’han d’anar repartint i es possible que s’hagin produït just aquests fetes quan 

estan donant voltes per les urbanitzacions perquè també per part dels veïns es reclama la 

presència de la patrulla per tal que vagi patrullant a les nits.  

Però bé ho tenen sobre la taula i estan treballant  per veure de quina manera poden 

evitar aquets fets . 

També els haig de dir que a les juntes de seguretat del nostre municipi a les que venen 

mossos d’esquadra, policies locals, guàrdia civil , és a dir venen els cossos de seguretat  

de la zona, diuen que estem en un municipi on els delictes tenen un índex molt baix  en 

comparativa a la mitjana del nostre país i fins i tot de la nostra comarca. Vull dir que en 

aquest sentit som un dels municipis més segurs de la comarca malgrat que aquests fets, 

òbviament,  generen alarmisme a la població.  

 

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

Entenc que els criteris de la instal·lació dels comerços aquí al centre per la fira de la 

botifarra  també em respondreu per correu. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Si, si, tota la documentació que vulgui .Ja li direm a la tècnica que li faci arribar tota 

aquesta informació.   
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Només recordar-los que aquest dissabte la Garriga celebra el Carnestoltes i dir-los que 

hem recuperat els concerts a la nit. Tindrem un concert   que organitza l’ajuntament amb 

l’associació El Brou del Mestre, que ven els Gertrudis, serà al pavelló de Can Noguera  i 

que la propera setmana per les nostres places i carrers podrem gaudir   de la fira de la 

botifarra a la que estan tots i totes convidades.  Moltes Gràcies i molt bon vespre.  

 

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, la Sra. Meritxell Budó i Pla  

Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió sent les vint-i-una hores i vint-i-dos  minuts, del qual com 

a Secretari dono fe. 

 

Vistiplau        

Meritxell Budó i Pla       Joaquim Rosell i López  

Alcaldessa             Secretari  
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