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

29 DE JULIOL DE 2015 

 

La Garriga, vint-i-nou de juliol de dos mil quinze. 

 

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. Vicenç Guiu i Fàbrega (CiU)  

Sra. Montserrat Llobet i Llonch (CiU) 

Sr. Joan Esteban i Sans (CiU) 

Sra. Juliet Grau i Gil (CiU) 

Sr. Jordi Pubill i Sauquet (CiU) 

Sra. Meritxell Coma i Vernet (CiU) 

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

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

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

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

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

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

Sr. Ángel Guillén i Deu (C’s) 

Sr. Àlex Valiente i Almazán (PSC-CP) 

Sr. Josep Oliveras i Cuquet (S.I.)  

Sr. Israel Molinero i Blanco (ICV-EUiA-E) 

 

Secretari: Sr. Joaquim Rosell i López 

Interventora: Sra. Sònia López Martínez   
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Ordre del dia: 

 

1 Aprovació acta sessió anterior 

2 Despatx d’Ofici 

3 Aprovació de la xifra de Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2015  

4 Determinació de les festes de caràcter local per a l’any 2016 

5 Aprovació inicial de la modificació de la RLT 

6 Aprovació de la modificació de l’acord de creació de les comissions tècniques de control 

de diversos contractes municipals. 

7 Aprovació de la devolució de la  garantia definitiva de la concessió de les  piscines 1999-

2015. 

8 Aprovació provisional de la Modificació puntual del PGOM de l’àmbit de l’illa de l’Asil 

Hospital. 

9 Donar compte de la sentència 371 de 28/05/2015, dictada en el Recurs contenciós 

administratiu ordinari núm. 381/2011 interposat per l’Ajuntament de les Franqueses i 

l’”Associació plataforma antiincineradora del Congost” contra l’acord de la CTUB de 

16/12/2010 d’aprovació definitiva de la modificació puntual del PGO en el sector B-8 

“Sector Sud”.  

10 Aprovació de l’adscripció al Patrimoni Municipal del Sòl de la finca urbana de Can 

Noguera.  

11 Expedient de modificació de crèdits modalitat crèdit extraordinari i suplement de crèdit. 

12 Aprovació de reconeixement  extrajudicial de crèdit.  

13 Donar compte execució pressupost exercici 2015, segon trimestre. 

14 Donar compte de l’informe d’intervenció i tresoreria municipal relatiu al compliment de 

la llei 15/2010 de mesures de lluita contra la morositat, a 30 de juny de 2015. 

15 Donar compte de la creació d’aplicacions pressupostàries  de despesa del capítol sisè del 

pressupost vigent del 2015  

16 Informes de l’alcaldia 

17 Mocions. 

18 Precs i Preguntes. 
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1. Aprovació acta sessió anterior. 

 

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

l’acta  núm. 73/2015 corresponent a la sessió extraordinària  del dia 29 de juny 2015. 

 

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

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

la corporació, aprova l’acta de la sessió extraordinària  del dia 29 de juny 2015. 

 

 

2. Despatx d’Ofici 

 

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

acords de la Junta de Govern Local 

 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:  
 
Núm. Àrea Regidoria Decret Data Extracte Resolució 
1 Àrea d’hisenda 

promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  31/3/15 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
relació de despeses menors 
de caràcter periòdic i 
repetitiu i de personal 
corresponents al mes de 
març per un import total de 
665.159,83 euros. 

2 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  13/4/15 Avocar la competència  i 
contractar en el marc del 
POM 2015 des del dia 15 
d’abril al 14 d’octubre de 
2015, mitjançant contracte 
laboral d’obra o servei de 
durada determinada i amb 
una retribució de 850€ bruts 
mensuals, més la part 
proporcional prorratejada 
de les pagues 
extraordinàries (141,67€), a 
la persona citada al decret 
pel projecte “Service Desk 
societat del coneixement”. 

3 Àrea d’hisenda 
promoció i 

RH Per 

delegació 

15/4/15 Autoritzar l’assistència del 
personal municipal als 
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desenvolupament 
econòmic. 

cursos i sessions de 
formació detallats al decret 
i aprovar les despeses 
corresponents a locomoció. 

4 Serveis a les 
persones 

Esports Per 

delegació 

15/4/15 Autoritzar al club futbol 
Olímpic la Garriga a 
celebrar una trobada de la 
categoria escola el proper 
dissabte 25 d’abril de 2015, 
de 8.00 a 14.00h. 

5 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament Per 

delegació 

16/4/15 Autoritzar a l’Associació 
Barri de Sta. Rita l’ús de 
l’Auditori de l’EMM, el 
dissabte 23 de maig de 
2015, de 18.00 a 24.00 h,  
per poder-hi celebrar la 
Festa del Barri de Sta. Rita, 
en cas de pluja. 

6 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH Per 

delegació 

17/4/15 Autoritzar l’assistència de 
la tècnica auxiliar de 
Turisme i l’auxiliar de 
l’OAC citades al decret a la 
fira de l’Aplec del Mussol 
el dia 19 d’abril de 2015 a 
Sant Quirze del Vallès i 
aprovar les despeses 
corresponents a dietes i 
desplaçaments. 

7 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  17/4/15 Avocar la competència i 
nomenar funcionària 
interina a la senyora cittada 
al decret, com Auxiliar 
d’Atenció Ciutadana (grup 
C2-13) amb una jornada de 
37,5h/setmanals (100%) a 
partir del dia 20 d’abril i 
fins que s’incorpori la 
titular de la plaça, de la 
seva incapacitat temporal. 

8 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  20/4/15 Avocar la competència 
delegada i concedir 
llicència d’ocupació de la 
via pública a Smile 
Audiovisual Services SL 
pel rodatge d’una escena 
d’un espot publicitari al 
carrer Guinardó, davant del 
número 28, el dia 22 d’abril 
del 2015, ocupant una 
superfície de 20 m2 i 
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aprovar la liquidació 
corresponent. 

9 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació 

20/4/15 Autoritzar la cessió la sala 
polivalent gran del Teatre la 
Garriga a l’entitat Nats 
Teatre per assajar les obres 
teatrals “Maleïts Poetes” els 
dies 21, 22 i 28 de maig de 
2015 de 20.00h a 21.30h, 
d’acord amb la seva 
sol·licitud. 

10 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  20/4/15 Aprovar , en relació a la 
selecció per a la provisió 
d’una plaça de Cap de 
Sistemes d’Informació i 
Noves Tecnologies, grup 
A1, en règim laboral i al 
100% de la jornada (37,5 
h/setmanals), vacant a la 
plantilla de personal 
d’aquest Ajuntament i 
reservada a promoció 
interna, amb efectivitat a 
partir del dia 01/05/2015, el 
qual ha complert tots els 
requisits exigits a les bases 
de la convocatòria i ha 
superat el procés selectiu, i 
que ha estat proposat pel 
Tribunal com consta en 
l’acta del dia 20 d’abril de 
2015. 

11 Alcaldia Secretaria  20/4/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
acceptar la renúncia de 
l’empresa Excavacions i 
Obres Públiques 
REQUENA, S.A. del 
contracte menor per els 
treballs de reasfaltat de 
diverses zones de Can Poi i 
el carrer Nord de La 
Garriga presentada en data 
17 d’abril de 2015. 
Adjudicar, de conformitat 
amb el Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del sector 
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públic, a l’empresa 
CONSTRUIMA, S.L el 
contracte menor per els 
treballs de reasfaltat de 
diverses zones de Can Poi i 
el carrer Nord de La 
Garriga, per un import de 
49.329,50€ + 21%IVA, atès 
el pressupost que consta en 
l’expedient. Aprovar la 
despesa corresponent. 

12 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Territori  21/4/15 Avocar la competència 
delegada i acceptar l’ajut 
econòmic de la Direcció de 
Serveis de Cooperació 
Local de la Diputació de 
Barcelona, d’import 
226.610,65€ per cobrir les 
despeses extraordinàries 
ocasionades per les fortes 
ventades del passat 9 de 
desembre de 2014. 

13 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  21/4/15 Avocar la competència 
delegada i concedir 
llicència d’ocupació de la 
via pública a La Jefa SCP, 
el bar El Nou Trull, per 
ampliar la terrassa amb 3 
taules amb cadires davant 
del seu establiment, situat 
al Passeig Dr. Vich número 
10, del 25 d’abril al 25 
d’octubre del 2015 i 
aprovar la liquidació 
corresponent. 

14 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació 

21/4/15 Autoritzar la cessió de la 
Sala de Can Raspall els 
dimarts i dijous de 21.30 h 
a 23.00 h des del dia 23 
d’abril al 25 de juny de 
2015(amb excepció del dia 
14 de maig) al Sr. citat al 
decret actuant en 
representació de l’entitat 
Kòmix, Grup de teatre 
amateur, d’acord amb la 
seva sol·licitud. 

15 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  21/4/15 Avocar la competència i 
aprovar la realització d’un 
curs gratuït d’Informàtica 
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bàsica a l’Escola Municipal 
d’Educació (EME), adreçat 
a persones de la Garriga en 
situació d’atur, del 27 
d’abril al 29 de maig de 
2015 (40 hores) per un 
import de 1.000€. 

16 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

  21/4/15 Pagament a justificar de 
l’àrea de serveis territorials 
per import de 50€ per fer 
front a les despeses de 
l’ITV d’un vehicle 
municipal. 

17 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Ocupació  21/4/15 Avocar la competència i 
aprovar la realització d’un 
curs gratuït de 
Comptabilitat a l’Escola 
Municipal d’Educació 
(EME), adreçat a persones 
de la Garriga en situació 
d’atur, del 5 de maig al 30 
de juny de 2015 (93 hores). 

18 Alcaldia Secretaria  21/4/15 Comparèixer davant la Sala 
Tercera del Tribunal 
Suprem en el recurs de 
cassació presentat per la 
Junta de compensació 
provisional del Pla parcial 
del sector B-5 Can Violí de 
la Garriga, INIPS 70, SL i 
SUBESPAIS, SL contra la 
sentència número 391/ 
2014 de data 30/06/2014 
dictada per la Sala 
Contenciosa del TSJC del 
Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en 
les actuacions del recurs 
contenciós administratiu 
253/2009. 

19 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  22/4/15 Avocar puntualment la 
competència  i concedir al 
senyor citat al decret, 
l’ajornament del pagament 
del deute tributari 
(liquidació 2015/00002142) 
que té amb aquesta 
administració per import de 
213,30€ fins el 7/8/15. 

20 Àrea de servei a Ensenyament  22/4/15 Pagament a justificar de 
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les persones l’àrea d’ensenyament per 
import de 1.500€ per fer 
front a les despeses  
derivades del viatge a 
Langon (França) dels 
alumnes del Projecte 
ACADA. 

21 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Esports Per 

delegació 

23/4/15 Autoritzar a l’AMPA de 
l’escola Giroi a fer ús de la 
pista polivalent número 2 el 
proper diumenge 17 de 
maig de 9 a 14h, només en 
cas que no plogui donat que 
en cas de pluja està cedida a 
una altra entitat. 

22 Alcaldia Secretaria  23/4/15 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró municipal 
d’habitants al Sr. DMP, de 
l’habitatge situat a la Ronda 
del Carril núm 45 baixos 
per no haver acreditat el  
requisit de la residència 
habitual en aquest domicili. 

23 Alcaldia Secretaria  23/4/15 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró municipal 
d’habitants al Sr. HEJ, de 
l’habitatge situat al carrer 
Calàbria núm. 188 4r 1a per 
no haver acreditat el  
requisit de la residència 
habitual en aquest domicili. 

24 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  23/4/15 Avocar la competència 
delegada i concedir 
llicència d’ocupació de la 
via pública a APLER 4 SL 
el bar L’Illot, per instal·lar 
una terrassa amb 7 taules 
amb cadires a la plaça 
d’Antònia Sabater, davant 
del seu establiment, per tot 
l’any 2015 i aprovar la 
liquidació corresponent. 

25 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament Per 

delegació 

23/4/15 Autoritzar a la Garriga 
Societat Civil l’ús de 
l’Auditori de l’EMM, el 
diumenge17 de maig de 
2015, de 12.00 a 13.30 h,  
per poder-hi fer la 
presentació de la revista i el 
DVD d’Ayotzinapa. 
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26 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament Per 

delegació 

23/4/15 Autoritzar a la Plataforma 
Antiincineradora del 
Congost l’ús de l’auditori 
de l’Escola Municipal de 
Música Josep Aymerich, el 
dilluns 27 d’abril de 2015, 
de 19.00 a 21.00 h., per 
poder-hi realitzar un Acte 
de l’entitat. 

27 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  23/4/15 Avocar la competència i 
llogar a l’empresa Norveta 
Consulting, SL un aula de 
l’EME  els dies 27/4, 11 i 
14/5 i 18/5 per fer-hi uns 
cursos i aprovar la 
liquidació corresponent per 
import de 148,83€. 

28 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme  23/4/15 Imposar, segons el que 
estableix l’article  225 del 
Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat per 
Decret legislatiu 1/2010, 
una primera multa per valor 
de 300€ a l’empresa 
BANCO BILBAO 
VIZCAYA AGENTARIA, 
S.A., propietària de la 
parcel·la del núm. 70 de la 
Carretera de l’Ametlla, de 
la Garriga, per 
l’incompliment de l’ordre 
d’execució, OE002/2015. 

29 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  23/4/15 Avocar puntualment la 
competència i concedir a la 
senyora citada al decret  el 
fraccionament del 
pagament del deute tributari  
que té amb aquesta 
administració per import de 
653,86€, en vuit pagaments 
fins 7/12/15. 

30 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  23/4/15 Aprovar la llista provisional 
d’admesos i d’exclosos del 
concurs oposició per a la 
provisió d’una plaça de 
caporal, grup (C2-16), amb 
una jornada laboral de 37,5 
hores setmanals, vacant a la 
plantilla de personal 
funcionari d’aquest 
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Ajuntament, reservada a 
promoció interna. 

31 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme  24/4/15 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
llicència d’obra major 
6/2015 promoguda per IRIS 
LA GARRIGA, S.A., 
corresponent a les obres de 
reforma i adequació d’un 
edifici entre mitgeres al 
carrer Banys, 21 de la 
Garriga i aprovar la 
liquidació corresponent. 

32 Alcaldia Secretaria  24/4/15 Convocar la sessió 
extraordinària del Ple el 
dilluns 27 d’abril a les 
20:00h a la Sala de Plens 
per realitzar el sorteig 
públic dels membres de  les 
meses electorals. Eleccions 
Locals 2015. 

33 Alcaldia Secretaria  24/4/15 Convocar la sessió 
ordinària del Ple a la Sala 
de Plens el dia 29 d’abril de 
2015 a les 19 h i fixar 
l’ordre del dia. 

34 Alcaldia Governació  24/4/15 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
factura número 7, de data 
07/04/2015 i d’import 
6.050,00 €, IVA inclòs, 
corresponent al contracte 
menor relatiu al 
subministrament d’un 
vehicle tot terreny pic up 
(marca Mitsubishi, model 
L-200 GLX i matrícula B-
1386-SK) per a equipar el 
parc mòbil de l’Associació 
de Voluntaris de Protecció 
Civil, presentada per 
l’empresa Garatge Estació 
Vic SL. 

35 Alcaldia Secretaria  24/4/15 Estimar les al·legacions i 
rectificar d’ofici, en 
aplicació de l‘article 105.2 
de la llei 30/92, l’error 
aritmètic detectat en el 
requeriment de l’òrgan de 
contractació per delegació, 
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de data 18 d’abril de 2015, 
corresponent a la 
documentació a presentar 
l’empresa IGE BCN com a 
adjudicatària del servei 
públic de les piscines 
municipals en els termes 
següents: Requerir a IGE 
BCN que haurà d’acreditar 
una garantia equivalent al 
5% del cost estimat de la 
concessió per una anualitat 
de 1.036.447’82 €, amb una 
garantia definitiva de 
51.822,391 euros. 

36 Alcaldia Secretaria  24/4/15 Autoritzar a les vuit 
candidatures a la 
col·locació de les 
banderoles de propaganda 
electoral per a ser penjades 
en els fanals de 
l’enllumenat públic dels 
carrers detallats al decret. 

37 Àrea de servei a 
les persones 

Esports  27/4/15 Avocar la competència 
delegada i sol·licitar la 
subvenció per a actuacions 
urgents d’adaptació a la 
seguretat, l’habitabilitat o la 
funcionalitat dels 
equipaments esportius 
existents a executar durant 
l’any 2015, al Consell 
Català de l’Esport. 

38 Alcaldia Secretaria  27/4/15 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró municipal 
d’habitants a la Sra. MBB, 
de l’habitatge situat al 
carrer Anselm Clavé núm. 
24 2n 3a per no haver 
acreditat el  requisit de la 
residència habitual en 
aquest domicili. 

39 Alcaldia Secretaria  27/4/15 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró municipal 
d’habitants al Sr. DCE de 
l’habitatge situat a la Plaça 
Can Caralt núm. 1 per no 
haver acreditat el  requisit 
de la residència habitual en 
aquest domicili. 
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40 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  27/4/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2015.11 mitjançant 
transferències de crèdit entre 
aplicacions de despesa del 
pressupost vigent. 

41 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  27/4/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2015.11, per import 
de 31.500,00 euros amb 
finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions 
pressupostàries. 

42 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  27/4/15 Avocar la competència i 
acordar l’adscripció al lloc 
de treball d’Agent de la 
Policia Local d’aquest 
Ajuntament, en Comissió 
de Serveis, el senyor citat al 
decret, de l’Escala 
d’Administració Especial, 
Subescala Serveis 
Especials, Classes Policia 
Local, categoria Agent, 
grup C2, que té dret a 
percebre, amb càrrec al 
pressupost vigent, la 
totalitat de les retribucions 
corresponents al seu lloc de 
treball a l’Ajuntament de la 
Garriga, amb efectes del dia 
1/05/2015 i fins el dia 
30/04/2016, ambdós 
inclosos. 

43 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament Per 

delegació 

28/4/15 Autoritzar l’ús de 
l’Auditori de l’EMM, el 
dimarts 19 de maig de 
2015, de 11 a 14 h, a 
l’Associació el Far, per 
poder-hi fer un taller 
d’expressió corporal. 

44 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  28/4/15 Abonar al Sr. citat al decret 
Policia Local, (categoria 
Agent, grup C2, que presta 
els seus serveis a 
l’Ajuntament de Canet de 
Mar, amb efectes del dia 
1/05/2015 i fins el dia 
30/04/2016, amb reserva de 
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lloc de treball que 
actualment ocupa a 
l’Ajuntament de la Garriga) 
amb motiu de la seva 
situació administrativa de 
comissió de serveis, 
l’import brut de 3.005,03€ 
euros corresponent a la part 
meritada de paga de 
desembre i del plus de 
festivitat i les vacances no 
gaudides. 

45 Àrea de servei a 
les persones 

Esports Per 

delegació 

28/4/15 Autoritzar al club bàsquet 
la Garriga a celebrar la 
cloenda de la temporada 
2014-2015 el dissabte 23 de 
maig de 2015 al 
poliesportiu de Can 
Noguera. 

46 Àrea de servei a 
les persones 

Joventut  28/4/15 Pagament a justificar de 
l’àrea de Joventut, per 
import de 100€ per a fer 
front a les despeses 
derivades de les activitats 
organitzades pel Punt 
d’Informació Juvenil. 

47 Alcaldia Secretaria  28/4/15 Adjudicar, de conformitat 
amb l’article 138.3 en 
relació amb l’article 111 del 
Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de 
contractes del sector públic, 
a l’empresa CYDSA SL el 
contracte menor relatiu al 
subministrament de 105 
tribaners , per un import de 
3.173’75 euros i 666’49 
euros d’IVA, atès el 
pressupost que consta en 
l’expedient. 

48 Àrea de servei a 
les persones 

Esports  28/4/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la cessió de la pista 
núm. 1 al Sr. citat al decret 
en representació de 
l’Associació Arbolag pel 
dia 2 de maig de les 11:30 h 
a les 24:00 h per a la 
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realització d’un campionat 
de futbol sala i ball en 
motiu del dia del Treball. 

49 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  29/4/15 Avocar la competència 
delegada i concedir 
llicència d’ocupació de la 
via pública a Olma Bar 11 
SL per instal·lar una 
terrassa amb 4 taules i les 
corresponents cadires a la 
Carretera Nova número 
141, ocupant l’espai 
d’aparcament de vehicles, 
segons s’estipula en plànol 
adjuntat, pel període dels 
mesos de maig a octubre 
del 2015 i aprovar la 
liquidació corresponent.  

50 Alcaldia Secretaria  29/4/15 Avançar la sessió Plenària 
extraordinària aprovada pel 
20 de maig de 2015 al 
dimarts dia 19 a les 20 
hores. 

51 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

  29/4/15 Avocar la competència 
delegada, i adjudicar, de 
conformitat amb el RD 
legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del sector 
públic, a Excavacions i 
Transports Segú, SL, , el 
contracte menor d’obres per 
dur a terme la neteja i 
desbrossada de diversos 
solars de la zona sud del 
municipi, per un import de 
7.468,60 euros i 1.568,41 
euros d’IVA, atès el 
pressupost que consta en 
l’expedient i aprovar la 
despesa corresponent. 

52 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  30/4/15 Avocar la competència 
delegada i concedir 
llicència d’ocupació de la 
via pública a la citada al 
decret  per instal·lar una 
parada informativa sobre el 
producte comercial 
Tupperware al carrer 
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Centre, a l’alçada de la 
plaça de Can Dachs, el 
dissabte 2 de maig del 2015 
i aprovar la liquidació 
corresponent. 

53 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  30/4/15 Avocar la competència 
delegada  i contractar 4 
agents cívics en el marc del 
POM 2015 subvencionats 
parcialment per la 
Diputació de Barcelona a 
través del “Programa 
complementari de foment 
de l’ocupació local” en el 
marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-
2015”, des del dia 11 de 
maig de 2015 al 10 de 
novembre de 2015, amb 
una jornada de 37,5 hores 
setmanals. 

54 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  30/4/15 Avocar puntualment la 
competència i 
complementar les 
retribucions al 100%, dels 
treballadors que van causar 
incapacitat transitòria i així 
ho han demanat durant els 
mesos de març i abril. 

55 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

30/4/15 Concedir autorització a 
ICV – EUiA de la Garriga 
per realitzar una bicicletada 
per carrers secundaris i pels 
carril bici de la població, el 
dissabte 9 de maig del 
2015, de les 10h a les 14h,. 

56 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH Per 

delegació 

30/4/15 Autoritzar l’assistència del 
personal municipal als 
cursos i sessions de 
formació detallats al decret. 

57 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  30/4/15 Avocar la competència i 
desestimar la petició 
presentada pel senyor citat 
al decret,tècnic mitjà 
d’inserció laboral, 
mitjançant escrit de data 
2/03/2015 pel que sol·licita 
un complement de 
productivitat pel període 
d’execució dels processos 
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selectius dels plans 
d’ocupació municipals 
2015. 

58 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  30/4/15 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
relació de despeses menors 
de caràcter periòdic i 
repetitiu i de personal 
corresponents al mes 
d’abril per un import total 
de 1.623.278,32 euros. 

59 Alcaldia Secretaria  4/5/15 Desestimar en base a totes 
les consideracions i fets 
avaluats, la reclamació 
formulada per la Sra. citada 
al decret, mitjançant la qual 
sol·licita una indemnització 
per responsabilitat 
patrimonial de la 
Corporació de la Garriga, 
en relació amb els 
perjudicis ocasionats com a 
conseqüència dels danys 
soferts en caure a la vorera 
del carrer Banys, davant 
dels números 74 i 76, el dia 
23 de febrer de 2014, a 
causa d’un escocell sense 
arbre que sobresurt 16,5 
cm, per no existir una 
relació de causalitat entre el 
funcionament dels serveis 
de la Corporació i la 
caiguda, element necessari 
perquè entri en 
funcionament l’institut de 
la responsabilitat 
patrimonial de 
l’Administració, i no donar-
se, en conseqüència, els 
requisits exigits per això 
per l’article 139 de la 
LRJPAC. 

60 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  4/5/15 Avocar la competència i 
autoritzar la realització de 
la caminada solidària, amb 
inici a la plaça del Silenci i 
recorregut per l’itinerari del 
Malhivern, i la botifarrada a 
la plaça del Silenci, 
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organitzada pels alumnes 
de 3r d’ESO de l’Institut 
Manuel Blancafort, el dia 
17 de maig de 2015. 

61 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  4/5/15 Avocar la competència 
delegada i aprovar 
l’aportació de 2.000,00€ 
per al projecte 2782 
RESPOSTA ALS EFECTES 
DEL TERRATRÈMOL A 
NEPAL. del Fons Català de 
Cooperació al 
Desenvolupament. 

62 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura  5/5/15 Avocar puntualment la 
competència i autoritzar la 
celebració del Dia 
Internacional de la Dansa 
d’acord amb els actes 
previstos pel dia 10 de maig 
de 2015 de d’11.40h a 
13.45h i de 17h a 20.15h i 
aprovar la despesa màxima 
de 735,00€. 

63 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura  5/5/15 Avocar puntualment la 
competència i acceptar la 
subvenció en espècie de 
6.589,78€ del Consell 
d’Administració de 
l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural, per a la 
contractació d’espectacles 
professionals incloses en el 
catàleg d’espectacles 
Programa.cat de l’1 al 30 de 
maig de 2015. 

64 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació 

5/5/15 Autoritzar la cessió del 
rocòdrom de Can Violí per 
fer un curs d’acrobàcia 
aèria a l’Associació en 
Escena els dies detallats al 
decret. 

65 Alcaldia Secretaria  5/5/15 Atorgar delegació especial 
a favor de la Regidora 
d’aquest Ajuntament Sra. 
Maria Del Mar Canet 
Baños, d’atribució de 
competència per celebrar el 
matrimoni en forma civil, 
essent encàrrec específic 
per aquell que s’ha previst 
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contraure el dia 29 de març 
de 2014, en aquesta 
població, a les 12,00 hores. 

66 Àrea de servei a 
les persones 

Patrimoni  5/5/15 Avocar la competència 
delegada i sol·licitar al 
Catàleg de concertació de 
l’any 2015, del Pla Xarxa 
de Governs locals 2012-
2015, el recurs tècnic 
“Planificació de la 
intervenció en monuments” 
per a la redacció d’un pla 
director per a la 
rehabilitació del conjunt 
monumental de la Doma. 

67 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  5/5/15 Avocar la competència 
delegada i aprovar l'ajut 
econòmic de 525,00 € 
corresponent al 75 % de les 
despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de 
març i abril de 2015 per la 
família que figura a 
l'expedient 595/2014 de 
serveis socials. 

68 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura  5/5/15 Avocar puntualment la 
competència i autoritzar els 
actes previstos pels mesos 
de maig, juny i juliol de 
2015 al cafè del Teatre de 
la Garriga i detallats al 
decret. 

69 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  5/5/15 Avocar puntualment la 
competència i aprovar el 
pagament d’un complement 
de productivitat al senyor 
citat al decret, conserge de 
Cultura(AP) per 
desenvolupar la tasca 
d’auxiliar tècnic durant 
78,5 hores en el mes 
d’abril, per import de 
117,75 euros. 

70 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament Per 

delegació 

5/5/15 Autoritzar l’ús del porxo 
del pati de l’Escola 
Tagamanent al Sr. Àlex 
Valiente Almazan el 
dissabte 9 de maig de 2015, 
per fer-hi un sopar 
d’exalumnes i professors. 
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71 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  5/5/15 Avocar la competència 
delegada i aprovar l'ajut 
econòmic de 612,74 € 
corresponent al 75 % de les 
despeses d’hipoteca de 
l’habitatge dels mesos de 
febrer, març i abril de 2015  
per la família que figura a 
l'expedient 906/2013 de 
serveis socials. 

72 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  5/5/15 Avocar la competència 
delegada i aprovar l'ajut 
econòmic de 468,00€ 
corresponent al 75 % de les 
despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de 
març  i abril de 2015 per la 
família que figura a 
l'expedient 464/2013 de 
serveis socials. 

73 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  5/5/15 Avocar la competència 
delegada i aprovar l'ajut 
econòmic de 380,00 € 
corresponent al 50 % de les 
despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de 
març  i abril de 2015 per la 
família que figura a 
l'expedient 558/2012 de 
serveis socials. 

74 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  5/5/15 Avocar la competència 
delegada i aprovar l'ajut 
econòmic de 600,00 € 
corresponent al 75 % de les 
despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de 
març  i abril de 2015 per la 
família que figura a 
l'expedient 2467/2013 de 
serveis socials. 

75 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament Per 

delegació 

6/5/15 Autoritzar al Cor 
Americantus l’ús de 
l’Auditori de l’EMM, el 
diumenge 10 de maig de 
2015, de 10 a 13 h., el 
dissabte 13 de juny de 
2015, de 10 a 14 h, i el 
diumenge 14 de juny de 
2015, de 10 a 13 h., per 
poder-hi fer els assajos del 
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3r Concert  Participatiu de 
la Garriga. 

76 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  6/5/15 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
liquidació per un import 
total de 157,47 €, 
corresponents a quotes del 
curs 2014/15 de nous 
alumnes de l’Escola 
Bressol Municipal Les 
Caliues. 

77 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  6/5/15 Avocar la competència i 
aprovar la relació 
cobratòria del mes de maig 
de 2015 (quota mensual de 
maig i menjador d’abril) de 
l’Escola Bressol Municipal 
Les Caliues, de 176 valors i 
d’import 25.071,69 € 

78 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

6/5/15 Autoritzar a la Candidatura 
d’Unitat Popular de la 
Garriga per instal·lar una 
taula d’informació electoral 
al carrer Centre, a l’alçada 
de la plaça de Can Dachs, 
el dia 9 de maig del 2015. 

79 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

6/5/15 Autoritzar a Convergència i 
Unió de la Garriga per 
instal·lar una taula 
d’informació electoral al 
carrer Centre, a l’alçada de 
la plaça de Can Dachs, els 
dies 9 i 16 de maig del 
2015, de les 09h a les 14h. 

80 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

6/5/15 Autoritzar a Acord 
Independentista de la 
Garriga per instal·lar una 
taula d’informació electoral 
al carrer Centre, a l’alçada 
de la plaça de Can Dachs, 
els següents dies del mes de 
maig del 2015: dia 8, de 
l’11 al 15 i del 18 al 22, de 
les 17:30h a les 19h. 

81 Àrea de servei a 
les persones 

Polítiques 
d’igualtat 

 6/5/15 Avocar la competència 
delegada i sol·licitar una 
subvenció a l’Institut Català 
de les Dones per a finançar 
despeses derivades del 
desenvolupament de 
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polítiques de dones per un 
import de 2.191,41 €. 

82 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme  6/5/15 Avocar puntualment la 
competència  i aprovar la 
declaració de la 
innecessarietat de la 
llicència de divisió 
horitzontal promoguda per 
la Sra. citada al decret de la 
finca  situada al carrer 
Calàbria, 105  de la Garriga 
per contenir el nombre de 
departaments individuals la 
llicència urbanística 
d’addició de dos plantes a 
l’edifici esmentat, atorgada 
per la Corporació municipal 
en data de 20 de juliol de 
1964. 

83 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  6/5/15 Avocar la competència 
delegada i aprovar l'ajut 
econòmic de 468,00 € 
corresponent al 75 % de les 
despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de 
març  i abril de 2015 per la 
família que figura a 
l'expedient 464/2013 de 
serveis socials. 

84 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  6/5/15 Avocar la competència 
delegada i aprovar l'ajut 
econòmic de 257,00€ 
corresponent al 50 % de les 
despeses de lloguer 
d’habitatge del mes de març 
de 2015 per la família que 
figura a l'expedient 
2972/2014 de serveis 
socials. 

85 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  6/5/15 Avocar la competència 
delegada i aprovar l'ajut 
econòmic de 322,75 € 
corresponent al 75 % de les 
despeses de 
subministrament de gasoil 
per la família que figura a 
l'expedient 4048/2012 de 
serveis socials. 

86 Àrea d’hisenda 
promoció i 

Hisenda  6/5/15 Avocar puntualment la 
competència sobre la gestió 
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desenvolupament 
econòmic. 

econòmica delegada en la 
Junta de Govern Local  i 
aprovar  les liquidacions 
practicades per l’expedició 
de certificats de règim 
urbanístic, segons 
l’ordenança T06 detallades 
al decret. 

87 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  6/5/15 Avocar puntualment la 
competència sobre la gestió 
econòmica delegada en la 
Junta de Govern Local  i 
aprovar  les liquidacions 
practicades per l’expedició 
de certificats tècnics 
urbanístic, segons 
l’ordenança T10, detallades 
al decret. 

88 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  6/5/15 Avocar puntualment la 
competència sobre la gestió 
econòmica delegada en la 
Junta de Govern Local  i 
aprovar  les liquidacions 
practicades per l’expedició 
de certificats de 
compatibilitat urbanística, 
segons l’ordenança T11, 
detallades al decret. 

89 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  6/5/15 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
factura núm. 508000546 de 
10/04/2014 i d’import 
22.806,56 € (IVA inclòs) 
corresponent a la totalitat 
del contracte menor de les 
obres de millora de 
l’enllumenat públic als 
Tremolencs, presentada per 
Maynou, SL. 

90 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  7/5/15 Avocar la competència i 
aprovar la relació 
cobratòria del mes de maig 
de 2015 de l’EMAD, de 
240 valors i import 
8.908,30 €. 

91 Àrea de servei a 
les persones 

Patrimoni  7/5/15 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
modificació de l’ordenança 
P04 amb l’aprovació dels 
nous preus públics del curs 
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de formació de guies-
intèrprets en llocs amb 
interès patrimonial. 
Aprovar els preus públics 
de la inscripció al 
curs:Tarifa normal: 60 
€/persona-Tarifa reduïda 
(estudiants i persones a 
l’atur): 40 €/persona 

92 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  7/5/15 Avocar la competència i 
aprovar les gratificacions 
per treballs extraordinaris al 
personal municipal 
relacionat al decret, per raó 
de l’organització de la fira 
de la botifarra dels dies 21, 
22 i 23 de febrer de 2015 
per import total de 
1.169,16€. 

93 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  7/5/15 Avocar la competència 
delegada i adjudicar, de 
conformitat amb el Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del sector 
públic, a l’empresa 
Electricitat Boquet, SL, el 
contracte menor de l’obra 
per a la instal·lació de 
l’enllumenat públic a la 
zona de Ca n’Illa (sector A 
i B), per un import de 
41.124,78 euros i 8.636,20 
euros d’IVA, atès el 
pressupost que consta en 
l’expedient. 

94 Àrea de servei a 
les persones 

Esports  7/5/15 Avocar puntualment 
aquesta competència 
delegada i aprovar la cessió 
de la pista núm 1 al Sr. citat 
al decret en representació 
de l’Associació Arbolag pel 
dia 9 de maig de les 14:00 h 
a les 22:00 h per a la 
realització d’una activitat 
organitzada per l’entitat, 
consistent en una xerrada 
informativa sobre el 
Chagas. 
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95 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  7/5/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits núm. 
2015.12  per incorporació 
de romanents de crèdits 
d’exercicis anteriors, del 
pressupost de 2015. 

96 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  7/5/15 Aprovar la proposta de 
modificació per 
incorporació de romanents 
de crèdit per import de 
164.508,04 euros. 

97 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  7/5/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdit del 
pressupost vigent mitjançant 
generació de crèdit finançat 
amb majors compromís 
d’ingrés de la Diputació de 
Barcelona corresponent a la 
subvenció atorgada per 
donar suport al servei de 
menjador a les famílies de 
l’Escola Bressol municipal 
les Caliues per aquest any 
2015. 

98 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  7/5/15 Aprovar l’expedient de 
modificació de crèdit 
número 2015.13 mitjançant 
la generació de crèdit 
finançat amb majors i/o 
nous ingressos no tributaris, 
del pressupost vigent per un 
import de 81,00 euros. 

99 Àrea de servei a 
les persones 

Polítiques 
d’igualtat  

 8/5/15 Avocar la competència 
delegada i rectificar 
l’errada material de 
transcripció de l’acord 
aprovat per Decret 
d’Alcaldia de data 6 de 
maig de 2015, en què es 
sol·licitava una subvenció  
a l’Institut Català de les 
dones  per finançar 
despeses derivades del 
desenvolupament de 
polítiques de dones, i on diu 
“per un import de 
2.191,41€” ha de dir “per 
un import de 1.862,70€ 
corresponents al 85 % del 
cost de l’activitat” 
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100 Alcaldia Secretaria  8/5/15 Revocar la resolució 
d’alcaldia de data 14 de 
juny de 2011, de designació 
dels membres de la junta de 
govern local i de delegació 
de competències en favor 
d’aquesta i avocar per tant 
totes les competències 
delegades a la junta de 
govern local per resolució 
de data 14 de juny de 2011, 
fins a la constitució del nou 
ajuntament sorgit de les 
eleccions del dia 24 de 
maig de 2015. 

101 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Territori  8/5/15 Adjudicar, de conformitat 
amb el Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del sector 
públic, a l’empresa 
Electricitat Boquet, SL, el 
contracte menor relatiu al 
servei per reparar el sistema 
de generació d’ACS per 
plaques solars tèrmiques 
del pavelló de Can Noguera 
i adequar el control de la 
legionel·la, per un import 
de 7.457,69 euros i 
1.566,11 euros d’IVA, atès 
el pressupost que consta en 
l’expedient. 

102 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH Per 

delegació 

8/5/15 Autoritzar l’assistència de 
la tècnica auxiliar de 
Turisme i l’auxiliar de 
l’OAC a la fira Modernista 
de Turisme de Terrassa els 
dies 9 i 10 de maig de 2015 
i aprovar les despeses 
corresponents als 
desplaçaments i dietes. 

103 Àrea de servei a 
les persones 

Esport Per 

delegació 

11/5/15 Autoritzar a l’ Associació 
esportiva escolar Manuel 
Blancafort a organitzar la 
Copa de futbol sala del 
Consell Esportiu del Vallès 
Oriental el proper dissabte 
30 de maig de 8.30 a 
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13.30h. 
104 Àrea de Territori 

i Sostenibilitat 
Via pública   11/5/15 Adjudicar, de conformitat 

amb el Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del sector 
públic, a l’empresa Benito 
Urban, SLU, amb número 
de el contracte menor de 
subministrament de 
material de via pública, per 
un import de 13.902,00 
euros i 2.919,42 euros 
d’IVA, atès el pressupost 
que consta en l’expedient. 

105 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació 

11/5/15 Concedir al Sr. citat al 
decret, en representació de 
l’escola Sant Lluís Gonçaga 
del Bisbat de Terrassa, la 
cessió del Teatre la Garriga 
els dies 7 i 21 de maig de 
2015 de 15.00 h a 17.00 h i 
el dia 20 de maig de 09.00 
h a 13.00 h per assajar i 
representar el musical dels 
alumnes de 4rt d’ESO dels 
curs escolar 2014-2015, 
d’acord amb la instància 
entrada en data 30 d’abril 
de 2015 i número de 
registre 2292/2015. 

106 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme  11/5/15 Concedir llicència d’obra 
menor (O.Me. 52/2015) a 
Gas Natural Distribución 
SDG,SA,  per l’obertura 
d’una rasa d’1x0,60 m i 
connexió d’un ramal per a 
subministrament de gas 
natural a nous abonats al 
carrer Calàbria, 117. 

107 Àrea de servei a 
les persones 

Participació  11/5/15 Autoritzar l’activitat 
extraordinària consistent en 
un concert de Pablo Hasel 
el dia 30 de maig de 2015 
de les 21’00h a les 00.30h 
de la nit del dia següent a la 
Torre del Fanal, d’acord 
amb la seva sol·licitud així 
com l’ús les 
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infraestructures  
sol·licitades. 

108 Àrea de servei a 
les persones 

Participació  11/5/15 Autoritzar la celebració de 
la Festa del Barri de Santa 
Rita el dia 23 de maig de 
2015, d’acord amb la 
instància entrada en data 30 
d’abril de 2015  i núm. de 
registre 2282/2015 així com 
la cessió de les 
infraestructures 
sol·licitades. 

109 Alcaldia Secretaria  11/5/15 Atorgat delegació especial 
a favor del regidor d’aquest 
Ajuntament Sr. Àlex 
Valiente Almazán, 
d’atribució de competència 
per celebrar el matrimoni 
en forma civil, essent 
encàrrec específic per 
aquell que s’ha previst 
contraure el dia 15 de maig 
de 2015, en aquesta 
població, a les 19,00 hores. 

110 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Comerç Per 

delegació 

12/5/15 Autoritzar a l’Agrupació de 
Serveis i Comerciants de la 
Garriga, ASIC, la 
celebració de la activitat “3º 
Nit dels Aparadors” als 
carrers del centre del 
municipi (Carrer Calàbria 
(Des de  placeta Sta Digna), 
carrer Centre, Plaça de 
l’església i plaça de Can 
Dachs i carrer Banys (fins 
la placeta de la Moreneta), 
el proper divendres 5 de 
juny de 2015 en la franja 
horària de 20 a 24h. 

111 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  12/5/15 Aprovar la despesa per un 
import total de 16.052,57 € 
en concepte d’ajuts de 
menjador escolar 
corresponent al segon 
trimestre escolar del curs 
2014/2015, segons el detall 
que consta al decret. 

112 Àrea de servei a 
les persones 

Esports  12/5/15 Aprovar la baixa d’un rebut 
corresponent al trimestre de 
gener a març, de l’activitat 
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de ioga per haver-se donat 
de baixa d’aquesta activitat 
la Sra. MBR i haver quedat 
el rebut pendent de 
pagament. 

113 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  12/5/15 Aprovar la despesa per un 
import total de 114,80 € en 
concepte d’ajuts de 
menjador escolar  des del 
dia 29 d’abril  fins al dia 19 
de juny de 2015. 

114 Àrea de servei a 
les persones 

Esports  12/5/15 Aprovar la relació 
cobratòria corresponent al 
mes de maig de 2015 de 
l’activitat de karate, de 102 
valors i d’un import de 
2.552,80€. 

115 Alcaldia Secretaria   12/5/15 Aprovar la factura núm. 
núm. 16821 de 4/05/2015, 
corresponent a la totalitat 
de l’execució del contracte 
de subministrament de 105 
tribaners (plafons 
electorals), per un import 
total de de 3.173’75 € més 
666’49€ d’IVA, presentada 
per l’empresa CYDSA SL . 

116 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació 

12/5/15 Autoritzar la cessió del 
Teatre la Garriga el dia el 
dia 4 de juny de 2015 de 
18.00h a 23.00 per fer 
l’acte de cloenda del 
programa LECXIT a 
l’escola Giroi, d’acord amb 
la seva sol·licitud. 

117 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  12/5/15 Aprovar la relació 
cobratòria dels rebuts 
corresponents al mes de 
maig del curs 2014/15 de 
l’Escola Municipal de 
Música “Josep Aymerich”, 
de 383 valors, per un 
import de 21.258.90 euros. 

118 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  12/5/15 Reconèixer els triennis 
d’antiguitat  del policia 
local, categoria Agent, 
(grup C2), amb efectes des 
del dia 1/05/2015, 6 anys, 4 
mesos i 27 dies. 

119 Àrea de servei a Salut  12/5/15 Sol·licitar a l’Àrea 



 

p.o. 29/07/2015 
 

29

les persones d’Atenció a les Persones de 
la Diputació de Barcelona 
una subvenció de 20.000€ 
per al desenvolupament del 
Pla de Prevenció de 
Drogues i Promoció de la 
Salut C17 per al 2015.  

120 Alcaldia Secretaria  12/5/15 Admetre a tràmit la 
reclamació presentada per 
King Mobiliari, SL, en 
representació pròpia, i 
iniciar expedient per a 
determinar la 
responsabilitat o no de 
l’Ajuntament i si aquest té 
l’obligació d’indemnitzar a 
la sol·licitant indemnització 
com a conseqüència dels 
danys i perjudicis patits el 
dia 9 de desembre de 2014, 
en el seu vehicle, a causa de 
la caiguda d’unes fustes que 
tapaven els arbres de Nadal, 
a la carretera Nova, davant 
del número15. 

121 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Turisme  12/5/15 Acceptar la liquidació per 
part de la Direcció General 
de Turisme de les 
liquidacions corresponents 
al període quart trimestre de 
2014 relatiu a l’impost 
sobre les estades en 
establiments turístics, amb 
una quantitat de 2.267,87€ 
per l’Ajuntament de la 
Garriga. 

122 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  12/5/15 Aprovar la relació 
cobratòria dels mesos de 
febrer, març i abril de 2015 
del Servei de 
Teleassistència 
domiciliària, per un import 
de 714,90 € . 

123 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  12/5/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits núm. 
2015.14 per incorporació de 
romanents de crèdits 
d’exercicis anteriors, del 
pressupost de 2015 

124 Àrea d’hisenda Hisenda  12/5/15 Aprovar la proposta de 
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promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

modificació per 
incorporació de romanents 
de crèdit per import de 
3.145,22 euros. 

125 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  13/5/15 Adjudicar, de conformitat 
amb el Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del sector 
públic, a l’empresa 
Materials per a la 
Construcció E.Roca, SL, el 
contracte menor de 
subministrament de 
material d’obra, per un 
import de 8.264,47 euros i 
1.735,54 euros d’IVA, atès 
el pressupost que consta en 
l’expedient. 

126 Alcaldia Governació  13/5/15 Aprovar la factura número 
FV15/029394, de data 
08/05/2015, i import 
4.203,00 €, més 882,63 € 
d’IVA, corresponent al 
contracte menor relatiu al 
subministrament d’un 
dipòsit d’aigua amb 
motobomba (Equip 
Megafoc 180-600) per a 
equipar un vehicle de 
l’Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil, 
presentada per l’empresa 
Mecanizados Vulcania SL. 

127 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

13/5/15 Autoritzar al Grupo 
Municipal del Partido 
Popular de la Garriga per 
instal·lar un tendal 
informatiu al carrer Centre, 
a l’alçada de la plaça de 
Can Dachs, el dies 16 i 17 
de maig del 2015, de 10h a 
14h i de 17h a 20h. 

128 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament Per 

delegació 

13/5/15 Autoritzar l’ús del gimnàs 
de l’Escola Giroi a 
l’Associació La Garriga 
Balla de la Garriga els dies 
21 de maig de 2015, de 
19.30 a 21.30 h, 28 de maig 
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de 2015, de 19.30 a 21.30 
h, 31 de maig de 2015, de 
18.30 a 21.30 h, i 6 de juny 
de 2015, de 17 a 20 h, per a 
fer-hi assajos de ball de 
cintes. 

129 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme  13/5/15 Autoritzar el retorn de les 
fiances dipositades per 
garantir la reparació dels 
desperfectes que es 
poguessin causar a la via 
pública per obres 
realitzades, detallades al 
decret per un import de 
500€. 

130 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme  13/5/15 Autoritzar el retorn de les 
fiances dipositades per 
assegurar la correcta gestió 
de runes i terres per obres 
realitzades, detallades al 
decret, per un import de 
900€. 

131 Alcaldia Secretaria  13/5/15 Atorgar delegació especial 
a favor del  Regidor 
d’aquest Ajuntament Sr. 
Àlex Valiente Almazán, 
d’atribució de competència 
per celebrar el matrimoni 
en forma civil, essent 
encàrrec específic per 
aquell que s’ha previst 
contraure el dia 15 de maig 
de 2015, en aquesta 
població, a les 8,15 hores. 

132 Alcaldia Secretaria  13/5/15 Declarar la caducitat de 
l’expedient de 
responsabilitat patrimonial 
5/2011, instat pel Sr. RBP 
en que sol·lictava una 
indemnització com a 
conseqüència dels danys i 
perjudicis de tipus 
econòmic, patits pel retard 
en l’execució de les obres  
de remodelació del centre, 
en concret de la plaça de 
can Dachs, i acordar l’inici 
d’un nou expedient atorgant 
el número 5/2015. 

133 Àrea de servei a Esports Per 13/5/15 Autoritzar a la Penya 
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les persones delegació barcelonista de la Garriga a 
retransmetre la final de la 
Copa del Rei, el proper 
dissabte 30 de maig, en el 
Passeig. 

134 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme  14/5/15 Estimar el recurs de 
reposició presentat per IGE 
BCN,SL  en data 17 d’abril 
de 2015, contra l’ordre 
d’execució continguda en la 
resolució de l’alcaldia de 10 
de març de 2015 
d’actuacions de 
manteniment de les 
instal·lacions de la piscina 
municipal de Can Noguera, 
de conformitat amb les 
consideracions de la part 
expositiva. 

135 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament Per 

delegació 

14/5/15 Autoritzar a l’Associació 
Amics de l’Òpera Oriental 
l’ús de l’Auditori de 
l’EMM, el diumenge 14 de 
juny de 2015, de 20.00 a 
21.30 h,  per poder-hi 
realitzar una conferència- 
recital sobre “Quadres, 
llegendes catalanes i 
cançons populars catalanes” 

136 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  14/5/15 Pagament a justificar de 
l’àrea de territori, per 
import de 180€ per fer front 
a les despeses derivades de 
l’ITV de tres vehicles de 
l’UOS. 

137 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  14/5/15 Concedir llicència 
d’ocupació de la via pública 
al senyor citat al decret per 
instal·lar una parada de 
venda d’articles d’artesania 
a la plaça dels Tres Tombs 
el diumenge 17 de maig del 
2015 amb motiu de la 
celebració del Pícnic 
Electrònic i aprovar la 
liquidació corresponent. 

138 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  14/5/15 Adjudicar, de conformitat 
amb el Reial Decret 
Legislatiu  3/2011, de 14 
novembre,  pel que 
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s’aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del 
Sector Públic, a l’empresa 
Serveis Vials del Vallès SL, 
de l’Ametlla del Vallès el 
contracte menor de 
subministrament de pintura 
vial,  per un import de 
8.242,62 € i  1.730,95 € 
d’IVA,  i aprovar la despesa 
de corresponent. 

139 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  14/5/15 Adjudicar, de conformitat 
amb el Reial Decret 
Legislatiu  3/2011, de 14 
novembre,  pel que 
s’aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del 
Sector Públic, a l’empresa 
Serveis Vials del Vallès SL, 
de l’Ametlla del Vallès , el 
contracte menor de 
subministrament de 
material de senyalització 
viària i per un import de 
9.912,00 € i  2.081,52 € 
d’IVA, i aprovar la despesa 
corresponent. 

140 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  14/5/15 Aprovar la pròrroga del 
conveni de col·laboració 
entre la Fundació  per a la 
Universitat Oberta de 
Catalunya i l’Ajuntament 
de La Garriga per a alumne/ 
en pràctiques de 
l’assignatura Pràcticum II 
del Grau d’Educació Social 
a l’àrea d’Acció social. Per 
les pràctiques de 
l’assignatura  Pràcticum III 
al mes de setembre de 
2015. 

141 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic.º 

RH  14/5/15 Concedir al senyor, citat al 
decret, agent cívic del Pla 
d’Ocupació “Conscienciar i 
sensibilitzar vers actes 
cívics”, una bestreta per un 
import de 120€ que es 
reintegrarà mitjançant 
deducció de 120€ a la 
nòmina de maig. 
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142 Alcaldia Secretaria  14/5/15 Autoritzar el canvi de 
titularitat dels drets 
funeraris sobre el nínxol 
núm 55 sèrie 3 del 
Cementiri de la Doma, a 
favor del Sr JRM i aprovar 
la liquidació corresponent. 

143 Alcaldia Secretaria  14/5/15 Autoritzar el canvi de 
titularitat dels drets 
funeraris sobre el nínxol 
B2-048 Bloc  2B núm N 
0120 del cementiri nou, a 
favor de la Sra. ARH i 
aprovar la liquidació 
corresponent. 

144 Alcaldia Secretaria  14/5/15 Declarar l’arxiu de 
l‘expedient incoat al Sr. 
citat al decret per una 
infracció lleu de 
l’Ordenança G00 consistent  
en: Molèsties al veïnat amb 

sorolls atès que d’una 
banda la infracció comesa 
és lleu, que tot i els 
diferents intents ha estat 
impossible localitzar el Sr.  
i l’import de la sanció no 
cobriria els costos de la 
notificacions, i de continuar 
amb el procediment aquest 
seria més onerós per les 
arques municipals, ja que 
totes les notificacions 
posteriors haurien de ser 
per edictes. 

145 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  14/5/15 Aprovar les gratificacions 
per treballs extraordinaris 
realitzats fora de la jornada 
ordinària de treball del 
període de l’1 al 30 d’abril 
de 2015, ambdós inclosos, 
del personal de la Policia 
Local, detallats al decret. 

146 Alcaldia Secretaria  14/5/15 Convocar la sessió 
extraordinària del Ple  el 
dia 19 de maig de 2015 a 
les 20 h a la Sala de Plens i 
fixar l’ordre del dia. 

147 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  14/5/15 Concedir llicència 
d’ocupació de la via pública 
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a la Gelateria El Trèvol 
SCP per instal·lar una 
terrassa amb 15 taules i les 
corresponents cadires 
davant del seu establiment, 
situat a la plaça de Can 
Dachs número 10, durant el 
mes de maig del 2015 i 
aprovar la liquidació 
corresponent. 

148 Àrea de Territori 
i Sostenibilitatº 

Via pública  14/5/15 Aprovar el projecte 
complementari de 
senyalització referent a 
l’increment d’unitats d’obra 
no previstes al contracte de 
subministrament i 
instal·lació de la 
senyalització del pla 
director (apartats vianants i 
vehicles) i que ha suposat 
un increment en el preu 
final del contracte de 
3.177,64 €, dels quals 
2.626,00 € correspon a les 
noves unitats instal·lades i 
551,64 € a l’IVA del 21 %. 

149 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació 

15/5/15 Concedir l’ús de la Sala 
d’Actes de la Biblioteca 
Municipal el dia 29 de maig 
de 2015 de 20.00 h a 22.00 
h a la Sra. citada al decret 
en representació de 
l’Associació Progat La 
Garriga, d’acord amb la 
seva sol·licitud. 

150 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  15/5/15 Ampliar la jornada de la 
professora EMM (Grup A1) 
IMV del 15% al 40% de la 
jornada des del dia 
21/05/2015 i fins que 
s’incorpori de la baixa per 
incapacitat temporal el 
titular o com a màxim fins 
el dia 19/06/2015.  

151 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura  15/5/15 Autoritzar la celebració II 
Festival de Titelles al 
Carrer de la Garriga els 
dies 17 de maig, 14 de juny, 
2 d’agost, 19 de setembre i 
18 d’octubre de 2015 a la 
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placeta Sta. Isabel i aprovar 
la despesa corresponent per 
import de 353,93€  

152 Alcaldia Secretaria  15/5/15 Aprovar la pròrroga del 
contracte de 
subministrament de 
carburant pels vehicles 
municipals, amb l’empresa 
Gasolinera Fontseré, S.L., 
per un termini d’un any, de 
conformitat amb el plec de 
clàusules, amb efectes de 
l´1 de juny de 2015 i fins a 
l´1 de juny de 2016 i 
determinar que el preu 
màxim per a tots els serveis 
serà de 25.000€. 

153 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH Per 

delegació 

15/5/15 Autoritzar l’assistència del 
personal municipal als 
cursos i sessions de 
formació detallats al decret  
i aprovar les despeses 
corresponents a locomoció. 

154 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  15/5/15 Aprovar les gratificacions 
per treballs extraordinaris al 
personal municipal  
d’esports detallat al decret  
per import total de 404,91€. 

155 Àrea de servei a 
les persones 

Esports  15/5/15 Pagament a justificar de 
l’àrea d’esports per import 
de 1.800€, per fer front a 
les despeses derivades de la 
sortida al Tibidabo dels 
nens i nenes de l’Esport 
Escolar. 

156 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Medi 
ambient 

 18/5/15 Aprovar la factura núm. 
308 de 15/04/2014 i 
d’import 13.820,34 € (IVA 
inclòs) corresponent a la 
totalitat del contracte menor 
de serveis pels treballs de 
millora del substrat dels 
plàtans del Passeig (trams 6 
i 7), presentada per 
Fundació Viver de Bell-
Lloc. 

157 Àrea de servei a 
les persones 

Esports  18/5/15 Aprovar la cessió de la 
pista núm. 1 al Sr. citat al 
decret en representació de 
l’Associació Arbolag pel 
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dia 23 de maig de les 15:30 
h a les 22:00 h per a la 
realització d’una activitat 
organitzada per l’entitat, 
consistent en una xerrada 
informativa sobre el 
Chagas. 

158 Alcaldia Secretaria  18/5/15 Autoritzar els canvis de 
titularitat des drets funeraris 
sobre els nínxol relacionats 
al decret i aprovar les 
liquidacions corresponents. 

159 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme  18/5/15 Concedir llicència 
d’obramenor 
(O.Me.38/2015) a 
Estabanell iPahisa Energia, 
SA per l’obertura 
d’arquetes i rases  per tal de 
retirar diverses mènsules i 
xarxes aèries existents així 
com col·locar DSDP per tal 
de millorar el servei, als 
carrers Torrent dels Murris 
– Can Noguera – Clopers – 
Avi Musquera – Passeig 
Congost de la Garriga 

160 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH Per 

delegació  

18/5/15 Autoritzar l’assistència a la 
Fira Construmat “Beyong 
Building Barcelona” a Fira 
de Barcelona, els dies 19 al 
23 de maig, de 9h a 14h  al 
Recinte Gran Via, a les 
persones detallades al 
decret i aprovar les 
despeses corresponents de 
locomoció. 

161 Serveis a les 
persones 

Acció social  18/5/15 Aprovar  la convocatòria  
de subvencions per finançar 
llibres i material escolar 
pels alumnes d’educació 
infantil, primària i 
secundària dels centres 
d’ensenyament públic i 
privat concertat de La 
Garriga, pel curs 2015-
2016. 

162 Alcaldia Secretaria  19/5/15 Adjudicar, de conformitat 
amb el Reial Decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual 



 

p.o. 29/07/2015 
 

38

s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del sector 
públic, a l’empresa ISR, 
Instituto S&R para la 
Gestión, Formación y 
Consultoria de Servicios, el 
contracte menor de servei 
per la redacció dels plecs de 
prescripcions tècniques per 
la contractació del servei de 
neteja de les dependències 
municipals i assistència a la 
Mesa de contractació, per 
un import de 4.000 euros, 
IVA inclòs, atès el 
pressupost que consta en 
l’expedient. 

163 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

19/5/15 Autoritzar a Hoppers La 
Garriga per celebrar el 
Lindy Hope Day amb un 
ballada de swing el proper 
dissabte 23 de maig del 
2015 a la plaça de 
l’Església, de les 18h a les 
20h, així com l’ús d’una 
presa de corrent de 
l’ajuntament per a tal acte. 

164 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Medi 
ambient 

 19/5/15 Autoritzar a l’empresa 
Contratas Ancar, SL per 
dur a terme l’execució dels 
treballs específics (poda  
d’arbres) en zona de domini 
públic i municipal, de 
manteniment de les línies 
elèctriques d’Endesa 
Distribución Eléctrica, SL. 

165 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura  19/5/15 Aprovar les bases del 
concurs “Interbatucada” de 
la Festa Major 2015 
condicionant l’aprovació de 
la despesa de 600 €, més 
IVA, corresponent a 
l’actuació de la batucada de 
la Festa Major de l’any 
vinent, a l’existència de 
crèdit suficient i adequat de 
l’aplicació pressupostària 
de Festa Major del 
Pressupost Municipal 2016. 

166 Àrea de servei a Cultura  19/5/15 Adjudicar, de conformitat 
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les persones el Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de 
contractes del sector públic, 
a l’entitat ACR Front 
Diabòlic, el contracte 
menor relatiu als actes: 
Correfoc, l’acte de guspires 
i l’espectacle de cloenda de 
la Festa Major dins la 
programació de la Festa 
Major 2015., per un import 
de 5.000,00 euros, exempts 
d’IVA, atès el contracte que 
consten en l’expedient i 
aprovar la despesa 
corresponent. 

167 Àrea de Territori 
i Sostenibilitatº 

Urbanisme  19/5/15 Concedir les llicencies 
d’OMe. detallades al decret 
i aprovar les liquidacions 
corresponents a l’impost de 
construccions, instal·lacions 
i obres i taxes de llicències 
urbanístiques. 

168 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  19/5/15 Aprovar la concessió  de la 
targeta d’aparcament 
individual per a persones 
amb disminució a el/a Sr/a. 
ECH en la modalitat de 
titular no  conductor/a. 

169 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  19/5/15 Aprovar la concessió  de la 
targeta d’aparcament 
individual per a persones 
amb disminució a el/a Sr/a. 
JBS en la modalitat de 
titular  conductor/a. 

170 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  19/5/15 Aprovar l'ajut econòmic de 
446,03 € corresponent al 
75% de les despeses 
d’hipoteca de l’habitatge 
del mes de març  de 2015  
per la família que figura a 
l'expedient 864/2013 de 
serveis socials. 

171 Alcaldia Secretaria  19/5/15 Autoritzar el canvi de 
titularitat dels drets 
funeraris sobre el nínxol 
B2-053 Bloc  2B núm N 
0125 del cementiri nou, a 
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favor de la Sra. citada al 
decret. 

172 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  20/5/15 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
relació de despeses menors 
de caràcter periòdic i 
repetitiu i de personal 
corresponents al dia 20 de 
maig per un import total de 
484.071,22 euros. 

173 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  20/5/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2015.15 mitjançant 
transferències de crèdit entre 
aplicacions de despesa del 
pressupost vigent 

174 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  20/5/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2015.15, per import 
de 3.641,00 euros amb 
finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions 
pressupostàries. 

175 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  20/5/15 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
relació de despeses 
corresponents al dia 20 de 
maig per un import total de 
70.885,45 euros. 

176 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic.º 

RH  20/5/15 Autoritzar l’assistència al 
Sr. citat al decret, professor 
de l’EMM, al monogràfic 
“Reparaciones bàsicas para 
los instrumentos de cuerda” 
amb una duració de 20 h 
lectives, al Taller de 
Lutheria Sergi Martí de 
Valencia i aprovar les 
despeses corresponents. 

177 Àrea de servei a 
les persones 

Turisme  20/5/15 Pagament a justificar de 
l’àrea de serveis a les 
persones/Turisme per 
import de 250 €, per a fer 
front a les despeses 
derivades de la compra de 
material per la Fira 
Modernista de Terrassa. 

178 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  20/5/15 Aprovar l'ajut econòmic de 
121,87 € corresponent al 
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75% de les despeses de 
transport per assistir al 
Servei de Rehabilitació 
Comunitària Beniro Menni, 
dels mesos de gener a juliol  
de 2015 per a la família que 
figura a l'expedient 
3144/2012 de serveis 
socials. 

179 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  20/5/15 Aprovar l'ajut econòmic de 
292,50 € corresponent al 
75% de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes 
de maig de 2015 per la 
família que figura a 
l'expedient 7113/2014 de 
serveis socials. 

180 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  20/5/15 Aprovar l'ajut econòmic de 
252,00€ corresponent al 
75% de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels 
mesos d’abril i maig de 
2015 per la família que 
figura a l'expedient 
4150/2013 de serveis 
socials. 

181 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  20/5/15 Aprovar l'ajut econòmic de 
353,31 € corresponent al 
75% de les despeses de 
hipoteca d’habitatge dels 
mesos de febrer i març de 
2015 per la família que 
figura a l'expedient 
4741/2012 de serveis 
socials. 

182 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  20/5/15 Aprovar l'ajut econòmic de 
480,00 € corresponent al 
75% de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels 
mesos de març i abril de 
2015 per la família que 
figura a l'expedient 
4296/2014 de serveis 
socials. 

183 Alcaldia Secretaria  21/5/15 Desestimar les al·legacions 
presentades pel Sr. citat al 
decret i considerar provats 
els fets d’alteració de 
l’ordre i la tranquil·litat 
pública així com la seva 
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responsabilitat en els fets. 
Declarar que els fets són 
constitutius d’una infracció 
tipificada com a lleu i 
imposar una sanció de 
100€. 

184 Àrea de servei a 
les persones 

Esports Per 

delegació 

21/5/15 Autoritzar l’escola 
Puiggraciós a fer ús de la 
pista poliesportiva número 
1 el proper dissabte 13 de 
juny, de 9.00 a 23.00h  per 
fer la festa de final de curs. 

185 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació 

21/5/15 Autoritzar la cessió de la 
sala polivalent del Teatre de 
la Garriga pel dia 16 de 
juny de 9:00h a 14:00 h i la 
cessió del Teatre de la 
Garriga el dia 19 de juny de 
2015 de 08.00 h a 14.00 h i 
de 21.30 h a 24.00 h. al Sr. 
citat al decret actuant en 
representació de l’institut 
Manuel Blancafort per fer 
una representació de l’obra 
musical anomenada 
“L´Òpera de Tres Rals, 
d’acord amb la seva 
sol·licitud. 

186 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació  

21/5/15 Autoritzar els actes 
previstos per l’Agrupació 
Sardanista de la Garriga 
pels mesos de maig, juny i 
juliol i autoritzar la cessió 
de les infraestructures 
sol·licitades. 

187 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura  21/5/15 Autoritzar al Sr. citat al 
decret en representació de 
la FUMH, el lloguer de la 
Sala Polivalent de Can 
Raspall el dia 10 de juliol 
de 8:00 a 14:00h  per 
realitzar el curs de 
pagament amb la UVIC, 
Granollers Mercat i 
Universitat de Deusto, 
anomenat: ¿Es sostenible el 
modelo AICP? amb la 
previsió de 40 assistents i 
aprovar la liquidació 
corresponent per import de 
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143,31€ 
188 Àrea de Territori 

i Sostenibilitat 
Activitats  21/5/15 Sol·licitar l’ajut de suport 

tècnic per realitzar mesures 
sonomètriques a l’habitatge 
del carrer Banys, núm. 148 
1r-1ª del terme municipal, 
per sorolls procedents de 
l’activitat de peixateria del 
local situat al mateix 
edifici. 

189 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  21/5/15 Complementar les 
retribucions al 100% dels 
treballadors que van causar 
incapacitat transitòria i així 
ho han demanat, i que es 
detallen al decret. 

190 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  21/5/15 Abonar al senyor citat al 
decret, tècnic de Serveis 
Econòmics (grup A1), per 
desenvolupar la tasca 
d’interventor accidental els 
dies 18, 19 i 20 d’abril de 
2015, la quantitat de 57€. 

191 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació 

21/5/15  Autoritzar la cessió de la 
Sala Polivalent de Can 
Raspall el Sr. citat al decret 
en representació de la 
FUMH,  per celebrar les 
sessions de formació 
“Consolida’t” , gratuïtes,  
els dies 6,13, 20 i 27 de 
juliol de 9:00 a 14:00 amb 
la previsió de 20 assistents. 

192 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació 

21/5/15  Autoritzar a la cessió de la 
Sala Polivalent de Can 
Raspall el Sr. citat al decret, 
en representació de la 
FUMH,  per celebrar les 
sessions amics de l’opera 
del Vallès Oriental, 
gratuïtes, els dies 30 de 
juny, 7 i 14 de juliol i 8,15 i 
22 de setembre de 2015 de 
18:00a 20:00h amb la 
previsió de 20 assistents. 

193 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura  21/5/15 Aprovar la factura núm. 
202 per un import de 5.520 
€ més el 21% d’IVA 
(1.159,20 € ) essent un total 
de 6.679,20 €, corresponent 



 

p.o. 29/07/2015 
 

44

al contracte menor de servei 
de servei núm. 10/2015 
consistent en el Sistema 
informàtic de Comunicació, 
Distribució i Gestió 
d’Audiències per a Centres 
de Serveis i d’Exhibició 
d’Arts Escèniques pel 
Teatre de la Garriga, amb  
l’empresa QuarantaDos 
S.C.P de Manlleu. 

194 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament Per 

delegació 

21/5/15 Autoritzar a Amics del Jazz 
de la Garriga l’ús de 
l’Auditori de l’EMM, el 
dissabte 30 de maig de 
2015, de 10.00 a 13.00 h., 
per la celebració d’un  taller 
d’improvisació, dins del 
festival de jazz de la 
Garriga. 

195 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament Per 

delegació 

21/5/15 Autoritzar a la Coral 
Ariadna de la Garriga l’ús 
de l’Auditori de l’EMM, els 
dijous de 21 a 23 h., fins el 
30 de juliol de 2015, per 
poder-hi realitzar els 
assajos habituals de la 
coral. 

196 Alcaldia Seguretat 
ciutadana 

 21/5/15 Concedir al Sr. citat al 
decret la targeta d'armes 
tipus B, per a la tinença i 
ús, d'acord amb el què 
estableixi en cada moment 
la legislació sectorial, 
reguladora de la matèria, 
per a una arma del tipus 
“CARABINA”, marca 
Cometa, calibre 5.5 amb 
núm. de sèrie 117415. 

197 Alcaldia Secretaria  21/5/15 Adjudicar, de conformitat 
amb la Llei de contractes 
del sector públic, a 
l’empresa Anna Fló Esteve, 
el contracte menor per 
assistència tècnica externa 
pels tallers de millora de 
l’ocupabilitat a persones 
aturades (Projecte 
Emergeix), per un import 
de 5.060,00 euros i 0,00 



 

p.o. 29/07/2015 
 

45

euros d’IVA, atès el 
pressupost que consta en 
l’expedient. 

198 Alcaldia Secretaria  21/5/15 Autoritzar el pagament als 
17 presidents de Mesa,  i 
als 51 vocals amb la 
quantitat de 62,61 € a cada 
president, corresponent a 
dieta de manutenció del dia 
24 de maig de 2015, durant 
la celebració de les 
Eleccions Locals 2015, per 
un import total de 
3.193.11€. 

199 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Ocupació  22/5/15 Liquidar els imports 
detallats al decret amb 
motiu de la finalització del 
contracte  laboral  
formalitzat amb aquest 
ajuntament dins el marc  
Pla d’ocupació “Treballs i 
Formació 2014 per a 
persones aturades no 
perceptores : PANP 2014” 
a les persones relacionades 
al decret.  

200 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació 

22/5/15 Concedir l’ús de la Sala 
d’Actes de la Biblioteca 
Municipal el dia 2 de juny 
de 2015 de 18.30 h a 
21.30h per celebrar una 
reunió al Sr. citat al decret 
actuant en representació de 
la Plataforma 
antiincineradora del 
Congost, d’acord amb la 
seva sol·licitud. 

201 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  22/5/15 Anul·lar i deixar sense 
efecte la liquidació número 
2015/00001139, número 
d’expedient 
2013/014/00001 i d’import 
379,26 € a nom del Cafè 
Tricatè pel concepte 
d’ocupació de via pública 
amb 2 taules i cadires per 
l’any 2015  

202 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Activitats  22/5/15 Restar assabentats del canvi 
de titularitat a favor de la 
Sra. VBB, de l’activitat de 
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comerç al detall de 
productes envasats i articles 
de regal, situada al carrer 
Can Xic Corder, núm. 2 del 
terme municipal, amb una 
superfície útil de 44,93m2, 

el qual s’incorpora a 
l’expedient de llicència en 
règim de comunicació 
prèvia i aprovar la 
liquidació corresponent. 

203 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Activitats  22/5/15 Restar assabentats del canvi 
de titularitat a favor de 
Nogan Complementos, SL, 
de l’activitat de comerç al 
detall de mobles, situada a 
la Carretera de Vic, núm. 
58 del terme municipal, el 
qual s’incorpora a 
l’expedient de llicència en 
règim de comunicació 
prèvia de l’esmentat 
establiment i aprovar la 
liquidació corresponent. 

204 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

22/5/15 Concedir autorització a 
l’Hotel Termes La Garriga 
pel tancament de la 
circulació de vehicles al 
tram del carrer Banys entre 
el carrer Pere Fuster i el 
carrer Doma, el dijous 28 
de maig del 2015, de les 
18h a les 21h, per fer la 
celebració de la reobertura 
d’aquest balneari amb la 
ciutadania en general. 

205 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

22/5/15 Autoritzar a l’Associació 
Waldorf de la Garriga per 
instal·lar una parada 
informativa sobre el seu 
projecte educatiu i de lleure 
infantil, al carrer Centre, a 
l’alçada de la plaça de Can 
Dachs, el dissabte 30 de 
maig del 2015 al matí. 

206 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

22/5/15 Autoritzar a l’Associació 
per l’educació i 
l’ensenyament, Proyecto 
Coran, per instal·lar una 
parada informativa sobre el 
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seu projecte educatiu, al 
carrer Centre, a l’alçada de 
la plaça de Can Dachs, el 
dissabte 30 de maig del 
2015 pel matí. 

207 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  22/5/15 Aprovar la liquidació del 
cànon de la concessió 
administrativa del bar dels 
Pinetons,  per import de 
605,00€. 

208 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  22/5/15 Aprovar la liquidació del 
cànon de la concessió 
administrativa del bar del 
Teatre Municipal El 
Patronat  per import de 
387,20€. 

209 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  22/5/15 Aprovar la liquidació de la 
taxa de l’ocupació a la via 
pública amb parades a  
l’entitat Art Aliment 10 per 
import de 258,12€. 

210 Àrea de Territori 
i Sostenibilitatº 

Via pública  22/5/15 Concedir llicència 
d’ocupació de la via pública 
a la Sra. Digna Baldich 
Marata per instal·lar una 
parada informativa sobre el 
producte comercial 
Tupperware al carrer 
Centre, a l’alçada de la 
plaça de Can Dachs, els 
dissabtes 23 i 30 de maig 
del 2015 

211 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Territori  22/5/15 Aprovar la primera 
certificació i la posterior 
factura corresponent a 
l’execució de les obres del 
projecte de millora de 
l’eficiència energètica de 
l’enllumenat públic de la 
Garriga per un import de 
98.683,57€ (IVA inclòs), 
presentada per l’empresa 
Citelum Ibérica, SA . 

212 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Activitats  22/5/15 Restar assabentats del canvi 
de titularitat a favor 
d’Olmabar 11, SL, de 
l’activitat de bar-restaurant, 
situada a la Carretera Nova, 
núm. 141 baixos del terme 
municipal. 
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213 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  22/5/15 Reconèixer  a la Sra. Sònia 
López Martínex 
interventora (Grup A1) amb 
efectes del dia 20/5/2015 
una antiguitat de 2 anys, 10 
mesos i 14 dies  i 
determinar que el 
venciment del primer 
trienni serà el 6/7/15. 

214 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  22/5/15 Aprovar l'ajut econòmic de 
235,29 € corresponent al 75 
% de les despeses de llum 
dels mesos de desembre de 
2014 i febrer de 2015 i 
aigua de quart trimestre 
2014 període (20/10/2014 i 
19/01/2015) per a la família 
que figura a l'expedient 
3769/2013 de serveis 
socials. 

215 Àrea de servei a 
les persones 

Esports Per 

delegació 

22/5/15 Autoritzar a l’ Associació 
esportiva escolar Manuel 
Blancafort a fer ús del 
poliesportiu de Can 
Noguera des del 25 de juny 
fins el 28 de juliol tots els 
dimarts i dijous de 19.00 a 
21.00 per fer-hi un campus 
de tecnificació de 
bàdminton. 

216 Àrea de servei a 
les persones 

Esports Per 

delegació 

22/5/15 Autoritzar a la Unió 
esportiva la Garriga a fer ús 
del poliesportiu de Can 
Violí els dies 25, 26 i 27 de 
juny de 9.15 a 14.00h per al 
casal d’estiu de hoquei. 

217 Àrea de servei a 
les persones 

Esports Per 

delegació 

22/5/15 Autoritzar a l’ Associació 
esportiva escolar Manuel 
Blancafort a fer ús del 
poliesportiu de Can Violí 
tots els dijous de 10.00 a 
13.00h des del 25 de juny 
fins el 29 juliol i el camp 
municipal d’esports tots els 
dimarts de 9.00 a 13.00h 
dins de les mateixes dates 
per fer un campus de futbol 
sala i bàdminton. 

218 Serveis a les 
persones 

Ensenyament  22/5/15 Adjudicar, de conformitat 
amb l’article 138.3 en 
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relació amb l’article 111 del 
Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de 
contractes del sector públic, 
a l’empresa Microgestió, 
SL, el contracte menor 
relatiu al subministrament 
de 10 ordinadors de taula i 
monitors de pantalla plana 
(iMac), amb els seus 
corresponents sistemes 
operatius (Mac OS), per a 
l’Escola Municipal d’Art i 
Disseny (EMAD) de la 
Garriga, per un import 
màxim de 9.636,00 euros i 
2.023,56 euros d’IVA, atès 
el pressupost que consta a 
l’expedient. 

219 Àrea de servei a 
les persones 

Esports Per 

delegació 

22/5/15 Denegar a l’ AEE Manuel 
Blancafort fer ús de la pista 
polivalent número 2 perquè 
en aquestes dates està 
oberta al públic. 
Autoritzar a l’associació a 
fer ús de la pista 
poliesportiva número 1 des 
del 25 de juny fins el 29 de 
juliol, tots els dilluns, 
dimecres i divendres, des 
de les 10.00 fins a les 
13.00h per fer-hi la lliga 
CEVO de futbol sala cadet. 

220 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació 

25/5/15 Concedir l’ús del Teatre de 
la Garriga el dia 18 de juny 
de 2015 de 15.00 h  a 17.00 
h per fer el comiat amb 
alumnes de 4rt d’ESO de 
l’escola, i de 19.00 h a 
21.00 h per fer el comiat 
amb les famílies a l’escola 
Sant Lluís Gonçaga del 
Bisbat de Terrassa, d’acord 
amb la seva sol·licitud. 

221 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació 

25/5/15 Concedir l’ús del Teatre la 
Garriga el dia 11 de juny de 
2015 de 18.00h a 21.00h 
per fer la festa del fi de curs 
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de les activitats 
extraescolars de dansa de 
les escoles “Pinetons” i 
“Tagamanent” al Sr. citat al 
decret, actuant en 
representació de l’Ampa 
Pinetons i Tagamanent, 
d’acord amb la seva 
sol·licitud. 

222 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació 

25/5/15 Concedir l’ús del Teatre de 
la Garriga el dia 16 de juny 
de 7:00 h a 14:00 h i de 
21:30 h a 22:30 h. per 
poder fer assaig i la 
representació anual de 
teatre dels alumnes a la Sra. 
citada al decret, en 
representació de Institut 
Vil.la Romana, d’acord 
amb la seva sol·licitud. 

223 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  25/5/15 Aprovar l'ajut econòmic de 
694,20 € corresponent al 75 
% de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels 
mesos de març i abril de 
2015 per la família que 
figura a l'expedient 
6902/2013 de serveis 
socials. 

224 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  25/5/15 Aprovar les liquidacions  
generades per l’expedició 
de certificats tècnics segons 
l’ordenança T11. 

225 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  25/5/15 Aprovar  les liquidacions 
generades per l’expedició 
de documents 
administratius, segons 
l’ordenança T10. 

226 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  25/5/15 Reduir  la jornada de la Sra. 
citada al decret, Mestre de 
Taller (C1) del 66,24% 
actual  al 50% de jornada 
laboral a partir del dia 1 de 
juny de 2015 i fins al dia 30 
de setembre de 2015. 

227 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  25/5/15 Aprovar  les liquidacions 
practicades per l’expedició 
de certificats de règim 
urbanístic. 

228 Alcaldia Secretaria  26/5/15 Declarar el bé moble 
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vehicle furgoneta Renault 
Tràfic 1400, matrícula 
B6346SK, el qual consta a 
l’inventari de béns mobles 
de l’entitat local amb el 
codi d’actiu 15, com a 
efecte no utilitzable per a 
l’entitat local, segons 
disposa l’art. 13, punt 2 del 
Reglament del patrimoni 
dels ens locals, aprovat pel 
Decret 336/1988, de 17 
d’octubre i donar de baixa 
de l’inventari. 

229 Alcaldia Secretaria  26/5/15 Declarar el bé moble 
vehicle tot terreny Nissan 
Terrano 2.7D matrícula 
B7144MY, el qual consta a 
l’inventari de béns mobles 
de l’entitat local amb el 
codi d’actiu 8, com a efecte 
no utilitzable per a l’entitat 
local, segons disposa l’art. 
13, punt 2 del Reglament 
del patrimoni dels ens 
locals, aprovat pel Decret 
336/1988, de 17 d’octubre i 
donar de baixa de 
l’inventari. 

230 Alcaldia Secretaria  26/5/15 Declarar l’arxiu de 
l‘expedient incoat a la Sra. 
AR per una infracció lleu 
de l’Ordenança G00 
consistent  en: Exercir la 
mendicitat a la via pública 
atès que d’una banda la 
infracció comesa és lleu, 
que tot i els diferents 
intents ha estat impossible 
localitzar la Sra. AR,  
l’import de la sanció no 
cobriria els costos de la 
notificacions, i de continuar 
amb el procediment aquest 
seria més onerós per les 
arques municipals, ja que 
totes les notificacions 
posteriors haurien de ser 
per edictes. 

231 Àrea de servei a Acció social  26/5/15 Aprovar l'ajut econòmic de 
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les persones 342,50 € corresponent al 50 
% de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels 
mesos d’abril i maig de 
2015 per la família que 
figura a l'expedient 
1176/2012 de serveis 
socials. 

232 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  26/5/15 Aprovar l'ajut econòmic de 
493,50 € corresponent al 75 
% de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels 
mesos de febrer i març de 
2015 per la família que 
figura a l'expedient 
2859/2013 de serveis 
socials. 

233 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  26/5/15 Aprovar l'ajut econòmic de 
170,00 € corresponent al 50 
% de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes 
de març de 2015 per la 
família que figura a 
l'expedient 9808/2013 de 
serveis socials. 

234 Àrea de servei a 
les persones 

Esports Per 

delegació 

26/5/15 Autoritzar al club futbol 
Olímpic la Garriga a 
organitzar el campus de 
futbol des del dia 25 de 
juny fins el 30 de juliol, des 
de les 8.30 fins a les 13.30h 

235 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  26/5/15 Abonar al Sr. citat al decret, 
professor de música (grup 
A2-18), amb motiu de la 
finalització del contracte 
temporal, l’import brut de 
988,69€ euros corresponent 
a la part meritada de la paga 
de desembre i de juny i les 
vacances no gaudides. 

236 Àrea de servei a 
les persones 

Esports  26/5/15 Pagament a justificar de 
l’àrea d’esports per import 
de 400,00€ per fer front a 
les despeses derivades de la 
sortida al Tibidabo dels 
nens i nenes de l’Esport 
Escolar. 

237 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 

RH  26/5/15 Aprovar les bases 
específiques que regiran el 
concurs de mèrits per a la 
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econòmic. provisió d’una plaça de 
director/a d’Orquestra 
Municipal, grup A1-22, 
amb una jornada de 18,75 
hores setmanals distribuïdes 
de dilluns a divendres, 
vacant a la Plantilla de 
personal d’aquest 
Ajuntament . 

238 Alcaldia Secretaria  27/5/15 Aprovar la pròrroga del 
contracte de serveis 
d´impremta de 
l´Ajuntament de La 
Garriga, amb l’empresa 
l´Esborrany, S.C.P., per un 
termini d’un any, de 
conformitat amb el plec de 
clàusules i determinar que 
l’import màxim anual serà 
de 26.446,28 euros i 
5.553,72 euros 
corresponents a l’IVA. 

239 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  27/5/15 Aprovar l'ajut econòmic de 
337,50 € corresponent al 75 
% de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes 
de gener de 2015 per la 
família que figura a 
l'expedient 4258/2012 de 
serveis socials. 

240 Àrea de servei a 
les persones 

Esports Per 

delegació 

27/5/15 Autoritzar a l’Ajuntament 
de l’Ametlla del Vallès a 
què la 2ª Electric Race 
Puiggraciós passi pel terme 
municipal de la Garriga el 
proper 13 de juny, des de 
les 17.00 fins a les 19.00h 
aproximadament. 

241 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  27/5/15 Contractar a la senyora 
citada al decret, com 
auxiliar administrativa 
(grup C2-12) amb una 
jornada de 37,5h/setmanals 
(100%) a partir del dia 28 
de maig i fins que 
s’incorpori la titular, de la 
seva incapacitat temporal. 

242 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Medi 
ambient 

 27/5/15 Adjudicar a Adela Sendra 
Ferré, de Sant Just Desvern 
el contracte menor relatiu al 
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servei per a la realització de 
treballs de senyalització del 
riu Congost, per un import 
de 4.075,00 euros i 855,75 
euros d’IVA, atès el 
pressupost que consta en 
l’expedient. 

243 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura  27/5/15 Autoritzar el lloguer del 
Teatre de la Garriga a The 
International School of 
Catalunya (ISCAT) per 
poder dur a terme 
l’espectacle de final de curs 
per part del alumnes 
d’educació infantil i 
primària els dies: 11 de 
juny de 9h a 13h la sala 
polivalent i l’escenari, el 
dia 18 de juny de 9h a 13h 
la sala polivalent i 
l’escenari, i el dia 23 de 
juny de 8h a 14h la sala 
polivalent i l’escenari del 
Teatre, i aprovar la 
liquidació corresponent. 

244 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura  27/5/15 Aprovar les activitats de la 
programació del mes de 
juny 2015 de la Biblioteca 
Municipal i aprovar la 
despesa màxima de 240€. 

245 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  27/5/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits núm. 
2015.16  per incorporació 
de romanents de crèdits 
d’exercicis anteriors, del 
pressupost de 2015. 

246 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  27/5/15 Aprovar la proposta de 
modificació per 
incorporació de romanents 
de crèdit per import de 
423.318,75 euros. 

247 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  27/5/15 Aprovar l'ajut econòmic de 
428,97 € corresponent al 75 
% de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels 
mesos de febrer i març de 
2015 per la família que 
figura a l'expedient 
9331/2013 de serveis 
socials. 
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248 Alcaldia Secretaria  27/5/15 Suspendre la tramitació de 
la resolució de la llicència 
d’obres per a la construcció 
d’un garatge a la finca 
situada al carrer Anselm 
Clavé, 57, fins que es 
resolgui l’expedient 
d’alienació de la franja 
confrontant amb la finca en 
qüestió que cal prèviament 
inscriure en el cadastre i en 
el Registre de la Propietat. 

249 Alcaldia Secretaria  27/5/15 Considerar provats els fets 
següents: Embrutar-se en la 
via pública, de conformitat 
amb els documents que 
consten a l’expedienti 
declarar que els fets són 
constitutius d’una infracció 
tipificada  a l’article 12.2.a  
de l’ordenança municipal 
de policia i bon govern, 
núm. 00 com a lleu. 

250 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  27/5/15 Aprovar l'ajut econòmic de 
350,00 € corresponent al 
50% de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels 
mesos de març i abril  de 
2015 per la família que 
figura a l'expedient 
1963/2013 de serveis 
socials. 

251 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  27/5/15 Autoritzar a l’Associació 
Die Meisen de la Garriga 
l’ús de l’auditori de 
l’Escola Municipal de 
Música Josep Aymerich, el 
dissabte 20 de juny de 
2015, de 10.00 a 12.00 h., 
per poder-hi fer la 
presentació de final de curs 
de l’Associació. 

252 Alcaldia Secretaria  28/5/15 Requerir l’empresa 
Anticimex 3D Sanidad 
Ambiental SAU qui ha 
presentat l’oferta 
econòmicament més 
avantatjosa i ha estat 
proposada per la mesa de 
contractació com a 
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adjudicatària del contracte 
de serveis de desratització, 
desinsectació i 
desintectació (D.D.D.) 
control de plagues perquè 
aporti la documentació 
acreditativa de la capacitat i 
solvència establerta en 
l’antecedent cinquè de la 
part expositiva de la present 
resolució. 

253 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública   28/5/15 Anul·lar i deixar sense 
efecte la liquidació de 
número 2015/00004750, 
número d’expedient 
2015/011/000043 i 
d’import 33,46 €, a nom de 
l’Associació de Joves 
Assemblearis del Poble, pel 
concepte d’ocupació de via 
pública amb 7 parades de 
2m2 a la plaça dels Tres 
Tombs el dia 17 de maig 
del 2015 ja que per motius 
personals no es van poder 
materialitzar tres de les set 
ocupacions de via pública 
amb parada durant la 
celebració del Pícnic 
Electrònic el dia 17 de maig 
del 2015 a la plaça dels 
Tres Tombs. 

254 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  28/5/15 Aprovar la factura  per 
import de 59.688,70 €, 
(IVA inclòs) corresponent a 
la totalitat del contracte 
menor de les obres de 
reasfaltat de diverses zones 
de Can Poi i el carrer Nord 
de la Garriga, presentada 
per Construima, SL . 

255 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme  28/5/15 Aprovar la factura per 
import de 25.560, 98€ /IVA 
inclòs) corresponent al 
contracte menor d’obres de 
millora de la climatització 
del Teatre municipal el 
Patronat, presentada per 
Confort Térmico Coterm, 
SL. 
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256 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  28/5/15 Aprovar les factures núm. 
20150662 de 15/04/2015 
d’import 11.071,50 € (IVA 
inclòs), i núm. 20150683 de 
25/04/2015 d’import 
5.803,70€ corresponent a la 
totalitat del contracte menor 
de subministrament i 
instal·lació de jocs infantils 
al parc de Can Violí, 
presentada per Happyludic 
Playground and Urban 
Equipment, SL. 

257 Territori i 
Sostenibilitat 

Acció social  28/5/15 Aprovar l'ajut econòmic de 
261,87 € corresponent al 75 
% de les despeses de 
subministrament de gas i 
electricitat dels mesos de 
febrer i abril de 2015 per la 
família que figura a 
l'expedient 2796/2012 de 
serveis socials. 

258 Alcaldia Secretaria  28/5/15 Considerar provats els fets 
següents: Embrutar-se a la 
via pública, de conformitat 
amb els documents que 
consten a l’expedient i 
declarar que els fets són 
constitutius d’una infracció 
tipificada  a l’article 12.2.a  
de l’ordenança municipal 
de policia i bon govern, 
núm. 00 com a lleu. 

259 Alcaldia Secretaria  28/5/15 Aprovar el pagament de la 
factura núm. 392, de data 
23 de maig de 2015, 
corresponent al 
subministrament de fruita 
per les eleccions  locals 
2015, per un import de 
56,94 €. 

260 Alcaldia Secretaria  28/5/15 Aprovar el pagament de la 
factura núm. 01/150107, de 
data 27 de gener de 2015, 
corresponent a l’escriptura 
acte de presencia reversió 
finques cedides a 
INCASOL, per un import 
de 534,38 €. 

261 Àrea d’hisenda RH Per 28/5/15 Autoritzar l’assistència de 
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promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

delegació les persones relacionades al 
decret al cursos del Pla de 
Formació Agrupat de la 
Diputació de Barcelona, 
primer semestre de l’ any 
2015. 

262 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  28/5/15 Aprovar la participació de 
l’Ajuntament de la Garriga 
en el Programa de mesures 
formatives per lluitar contra 
la crisi, amb la realització 
d’un curs de preparació per 
a les proves d’accés a cicles 
formatius de formació 
professional de grau mitjà, 
per al proper curs escolar 
2015/16. 

263 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  28/5/15 Aprovar la participació de 
l’Ajuntament de la Garriga 
en el Programa de mesures 
formatives per lluitar contra 
la crisi, amb la realització 
d’un curs de preparació per 
a les proves d’accés a cicles 
formatius de formació 
professional de grau 
superior, per al proper curs 
escolar 2015/16. 

264 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme  29/5/15 Concedir llicència de rases i 
serveis a ESTABANELL Y 
PAHISA ENERGIA, SA 
(Ome 59/2015) per 
l’obertura d’una rasa, 
creació d’arqueta i 
instal·lació de nova caixa 
DSPD per tal de donar 
subministrament a nous 
abonats a l’Avinguda 
Mil·lenari, núm. 50 de la 
Garriga. 

265 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme  29/5/15 Concedir llicència d’obra 
menor als propietaris dels 
habitatges detallats al 
decret  i aprovar les 
liquidacions corresponents.  

266 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme  29/5/15 Restar assabentats de la 
primera ocupació subjecte 
al règim de primera 
ocupació prèvia a La Perla 
del Vallès, SA per les obres 
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de construcció d’habitatge 
unifamiliar aïllat a la Ronda 
del Carril, núm. 114 i 
aprovar la liquidació 
corresponent. 

267 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  29/5/15 Concedir a la senyora 
citada al decret, Tècnica 
auxiliar de Biblioteca, (grup 
C1) amb un 100% de 
jornada la reducció de la 
meitat de la jornada passant 
a fer una jornada de 18,75h 
setmanals (50% jornada) 
amb el 60% de les 
retribucions per tenir cura 
de la seva filla menor de sis 
anys amb efectes a partir 
del dia 27 de juliol de 2015 
i com a màxim fins al 
03/02/2021, data en la que 
la seva filla farà els sis 
anys. 

268 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  29/5/15 Autoritzar l’assistència al 
Sr. citat al decret caporal de 
la policia local al curs sobre 
el transport de viatgers els 
dies 18 i 19 de juny de 
2015, amb un total de 12 h 
lectives, en horari de 8:00h 
a 15:00h,  a l’ISPC, Ctra C-
17 Barcelona-Ripoll, Km 
13,5 de Mollet del Vallès. I 
aprovar la despesa 
corresponent per un import 
de 72€. 

269 Alcaldia Secretaria  29/5/15 Aprovar la pròrroga del 
contracte de 
subministrament de vestuari 
per la Policia Local de 
l’Ajuntament de La 
Garriga, amb l’empresa 
Sastreria Tarrés S.L. , per 
un termini d’un any, de 
conformitat amb el plec de 
clàusules i a partir del dia 1 
d’agost de 2015. 

270 Alcaldia Secretaria  29/5/15 Adjudicar el contracte de 
subministrament 
d’ordinadors de taula, 
ordinadors portàtils, 
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monitors de pantalla plana, 
sistemes operatius i paquets 
de programari informàtic a 
l’empresa SEMIC, 
Servicios Microinformàtica 
SA per un import de 
32.625,05 euros IVA a 
banda. 

271 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH Per 

delegació 

29/5/15 Autoritzar l’assistència del 
personal municipal als 
cursos i sessions de 
formació detallats al decret 
i aprovar les despeses 
corresponents de 
locomoció. 

272 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura  29/5/15 Adjudicar les subvencions i 
ajuts municipals de l’Àrea 
de Servei a les Persones. 
Cultura, en el marc de la 
Normativa General per a la 
concessió d’aquests 
subvencions, per un import 
total del 14.414,24 € segons 
la relació que s’annexa al 
decret. 

273 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  29/5/15 Nomenar al senyor JCEG, 
funcionari en pràctiques per 
cobrir una plaça de caporal 
de la Policia Local adscrita 
a l’escala d’administració 
especial, subescala de 
serveis especials, classe 
policia local, grup C2-16, a 
jornada completa, vacant a 
la plantilla de personal 
d’aquest Ajuntament, amb 
efectivitat a partit del dia 1 
de juny de 2015, el qual ha 
complert tots el requisits 
exigits a les bases de la 
convocatòria i en la 
normativa vigent, i que ha 
estat proposat pel Tribunal 
del concurs oposició 
celebrat els dies 5 i 28 de 
maig de 2015. 

274 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  29/5/15 Aprovar l'ajut econòmic de 
223,17 € corresponent al 
50% de les despeses 
d’hipoteca del mes de març 
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de 2015 per la família que 
figura a l'expedient 
726/2014 de serveis socials. 

275 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  1/6/15 Concedir llicència 
d’ocupació de la via pública 
a la Sra. citada al decret, del 
bar L’Enterepà, per ampliar 
la terrassa amb 4 taules i les 
corresponents cadires 
davant del seu establiment, 
situat al Passeig Dr. Vich 
número 4, el dia 7 de juny 
del 2015 (Corpus) 

276 Alcaldia Secretaria  1/6/15 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró municipal 
d’habitants al Sr. ACB de 
l’habitatge situat al carrer 
Sant Francesc núm. 37 1r 
4a per no haver acreditat el  
requisit de la residència 
habitual en aquest domicili 

277 Alcaldia Secretaria  1/6/15 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró municipal 
d’habitants al Sr. GSD de 
l’habitatge situat al carrer 
Impremta núm. 54 per no 
haver acreditat el  requisit 
de la residència habitual en 
aquest domicili. 

278 Alcaldia Secretaria  1/6/15 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró municipal 
d’habitants al Sr. ASR, de 
l’habitatge situat al Ptge 
Can Dachs núm. 11 1r 1a 
per no haver acreditat el  
requisit de la residència 
habitual en aquest domicili. 

279 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  1/6/15 Aprovar l'ajut econòmic de 
227,2 € corresponent al 50 
% de les despeses de 
hipoteca d’habitatge del 
mes de maig  de 2015 per la 
família que figura a 
l'expedient 1094/2013 de 
serveis socials. 

280 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  1/6/15 Concedir llicència 
d’ocupació de la via pública 
al Sr. citat al decret, de la 
Cafeteria Cerveceria 
Teatre, per instal·lar una 
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terrassa amb 5 taules i les 
corresponents cadires a la 
placeta de la font de Santa 
Digna, davant del seu 
establiment, del 5 de juny al 
30 de setembre del 2015 i 
aprovar la liquidació 
corresponent. 

281 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  1/6/15 Anul·lar i deixar sense 
efecte  la liquidació de la 
taxa de l’ocupació a la via 
pública número 
2015/00005808 i import 
258,12€ a nom de Art 
Aliment 10, donat que no es 
van ocupar les pa rades per 
les greus inclemències 
meteorològiques el passat 
29 de novembre de 2014. 

282 Àrea de servei a 
les persones 

Cooperació  1/6/15 Aprovar la despesa 
corresponent a la quota de 
soci de la Coordinadora 
Catalana d’Ajuntaments 
Solidaris amb el poble 
Sahrauí CCASPS per un 
import de 123,00 €. 

283 Àrea de servei a 
les persones 

Esports Per 

delegació 

2/6/15 Autoritzar a la Penya 
barcelonista de la Garriga a 
retransmetre la final de la 
Champions, el proper 
dissabte 6 de juny, en el 
Passeig. 

284 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  2/6/15 Abonar al Sr. CPI, amb 
motiu de la finalització del 
contracte temporal com a 
agent cívic, per no haver 
superat el període de prova, 
l’import brut de 60,49€ 
euros corresponent a les 
vacances no gaudides. 

285 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  2/6/15 Contractar com agent cívic, 
en el marc del POM 2015 
subvencionats parcialment 
per la Diputació de 
Barcelona a través del 
“Programa complementari 
de foment de l’ocupació 
local” en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”, des del dia 3 
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de juny de 2015 fins al 10 
de novembre de 2015, amb 
una jornada de 37,5 hores 
setmanals i amb una 
retribució de 850€ bruts 
mensuals, més la part 
proporcional prorratejada 
de les pagues 
extraordinàries (141,67€), 
el Sr. citat al decret. 

286 Àrea de servei a 
les persones 

Esports Per 

delegació 

2/6/15 Autoritzar al club futbol 
Olímpic la Garriga a 
celebrar els torneigs de 
final de temporada els dies 
6, 7, 13, 14 i 20 de juny de 
2015. 

287 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  2/6/15 Aprovar la liquidació de la 
taxa de clavegueram, 
referent a l’exercici 2014, 
quart  trimestre a SOREA i 
declarar la compensació del 
deute tributari. 

288 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  2/6/15 Aprovar l'ajut econòmic de 
675,00 € corresponent al 75 
% de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels 
mesos de febrer i març de 
2015 per la família que 
figura a l'expedient 
809/2014 de serveis socials. 

289 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  2/6/15 Aprovar les liquidacions  de 
les quotes corresponents al 
cànon d’utilització de 
terrenys per a instal·lació 
d’antenes de telefonia 
mòbil del primer i segon 
trimestre de 2015 a 
Vodafon España, SA, per 
import de  1.408,01 i 
1.389,70 € respectivament. 

290 Àrea de servei a 
les persones 

Esports  Per 

delegació 

2/6/15 Autoritzar l’ús del gimnàs 
de l’Escola Giroi a la 
Companyia Artristras de la 
Garriga del 6 al 10 de juliol 
de 2015, de 10 a 14 h, per a 
poder-hi assajar. 

291 Àrea de servei a 
les persones 

Joventut  2/6/15 Adjudicar les subvencions i 
ajuts municipals de l’Àrea 
de Joventut, per un import 
de 3.837,70€ en el marc de 
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la Normativa General per a 
la concessió d’aquestes 
subvencions. 

292 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura  2/6/15 Sol·licitar la subvenció 
consistent en assessorament 
tècnic per realitzar un 
estudi de programació de 
Can Luna a l’Oficina 
d’Estudis i Recursos 
Culturals de la Diputació de 
Barcelona”. 

293 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme  3/6/15 Iniciar l’expedient d’ordre 
d’execució, per exigir a la 
Comunitat de Propietaris 
del carrer Moranta, núm. 
25, el compliment de 
l’obligació de mantenir els 
terrenys, les construccions i 
les instal·lacions en 
condicions de seguretat, 
salubritat i ornament, 
d’acord els fonaments de 
dret d’aquesta Resolució. 

294 Àrea de servei a 
les persones 

Esports  3/6/15 Aprovar la relació 
cobratòria corresponent al 
mes de juny 2015 de 
l’activitat de karate,de 100 
valors i d’un import de 
2.505,50€ i de l’activitat de 
gimnàstica d’adults, de 16 
valors i d’un import de  
256,00€. 

295 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  3/6/15 Aprovar les liquidacions de 
maig de 2015 de l’EMAD, 
per un import total de 56,86 
€. 

296 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  3/6/15 Aprovar la relació 
cobratòria mes de juny de 
2015 de l’EMAD, de 240 
valors i import 8.906,00 € 

297 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Turisme  3/6/15 Adjudicar, de conformitat 
amb l’article 138. del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del sector 
públic, a l’empresa “Josep 
Codina Ballús” el contracte 
menor de serveis consistent 
en la instal·lació de la 
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megafonia pels carrers del 
municipi en motiu de la 
Diada de Corpus del sia 
7/6/15 per un import de 
3.600€ més 756€ d’IVA 
atès el pressupost que 
consta en l’expedient. 

298 Alcaldia Secretaria  4/6/15 Convocar al Ple en Sessió 
extraordinària el dissabte 
dia 13 de juny de 2015 a les 
12.00 hores a l’Auditori de 
l’Escola de Música i fixar 
l’ordre del dia. 

299 Àrea de servei a 
les persones 

Esport  4/6/15 Autoritzar el Ushiro club 
esportiu  a organitzar un 
campus de karate des del 
dia 25 de juny i fins el 24 
de juliol de 2015. 

300 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme  4/6/15 Iniciar l’expedient d’ordre 
d’execució per exigir al 
promotor de les obres del 
C/Calàbria, núm. 1-11 de la 
Garriga, Croma Hermanas, 
C.B, el compliment de 
l’obligació de mantenir els 
terrenys, les construccions i 
les instal·lacions en 
condicions de seguretat, 
salubritat i ornament. 

301 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via púbica  4/6/15 Concedir llicència 
d’ocupació de via pública a 
Comercial de Festes i 
Revetlles SL per instal·lar 
una caseta de venda de 
petards de 4,08m2 a l’Av. 
Jacint Verdaguer a l’alçada 
de la rotonda amb Ctra. de 
Ribes, del 12 al 23 de juny 
del 2015, ambdós dies 
inclosos. 

302 Alcaldia Secretaria  4/6/15 Reconèixer directament 
com a parcel·la sobrera el 
terreny situat entre 
l’alineació del vial segons 
el Pla General i la parcel·la 
número 57 del carrer 
Anselm Clavé, per resultar 
aquesta qualificació jurídica 
del vigent PGO, parcel·la 
que té la consideració de 
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sòl urbà, qualificació A2 
Eixample, i caràcter 
patrimonial i disposar que 
s’anoti a l’inventari 
municipal de Béns. 

303 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Activitats  4/6/15 Restar assabentats de l’inici 
de l’activitat de comerç al 
detall de roba i accessoris 
esportius, subjecte a 
Comunicació prèvia, a nom 
de COA, en l’immoble 
situat al Carrer Centre, 
núm. 15 d’aquest municipi, 
amb una superfície útil de 
135,25m2, que es podrà 
iniciar sota l’exclusiva 
responsabilitat de la 
persona titular de la 
mateixa.   

304 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  4/6/15 Autoritzar l’assistència del 
senyor Marcel Solé i 
Pareras, la senyora Marta 
Romo Casasola i del senyor 
Jordi Carreras Arisa al curs 
de GIS amb QGIS que es 
durà a terme a l’Escola 
Vallès de Granollers en 
horari de 10 a 14h i aprovar 
les despeses corresponents 
al cost del curs i locomoció. 

305 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Territori  4/6/15 Adjudicar, de conformitat 
amb l’article 138. del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del sector 
públic, a l’empresa 
‘Jardineria Miquel García’ 
de Miquel Garcia 
Ahufinger, el contracte 
menor relatiu al servei de 
manteniment de la franja de 
protecció perimetral contra 
incendis forestals de la 
Garriga, per un import de 
7.400,00 euros i 1.554,00 
euros d’IVA, atès el 
pressupost que consta en 
l’expedient. 

306 Àrea de servei a Acció Social  4/6/15 Adjudicar, de conformitat 
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les persones amb l’article 138.3 en 
relació amb l’article 111 del 
Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de 
contractes del sector públic, 
a l’empresa Televida 
Servicios 
sociosanitarios,SLU, el 
contracte menor relatiu al 
servei de teleassistència, 
per un import de 5.652,69  
euros i 226,11 euros d’IVA, 
atès el pressupost que 
consta en l’expedient. 

307 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  4/6/15 Aprovar les gratificacions 
per treballs extraordinaris al 
personal municipal que 
relaciona al decret pels 
treballs extraordinaris 
realitzats fora de la jornada 
ordinària del mes de maig 
de 2015 del personal 
d’Esports. 

308 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  4/6/15 Aprovar la compensació del 
deute per un import total de  
120.885,84 €  a favor de  
Terrés Urbanitzacions, S.L 
i acordar l'extinció parcial 
de les obligacions 
tributàries existents amb 
l'Ajuntament de la Garriga, 
restant un import de 
43.272,05 € corresponent al 
capital pendent i un import 
de 169.487,62 € dels 
interessos meritats. 

309 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  5/6/15 Aprovar la relació 
cobratòria del mes de juny 
de 2015 (quota mensual de 
juny i menjador de maig) 
de l’Escola Bressol 
Municipal Les Caliues, de 
172 valors i d’import 
24.732,45 €. 

310 Àrea de servei a 
les persones 

Esports  5/6/15 Aprovar la relació 
cobratòria corresponent al 
trimestre d’abril a juny de 
2015 de l’activitat de ioga, 
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de 44 valors i d’un import 
de 1.325,00€.  

311 Àrea de servei a 
les persones 

Esports Per 

delegació 

5/6/15 Autoritzar a l’ Associació 
esportiva escolar Manuel 
Blancafort a fer ús del 
poliesportiu de Can 
Noguera des del 29 de juny 
fins el 29 de juliol tots els 
dillunss i dimecres de 19.00 
a 21.00h per fer-hi un 
campus de tecnificació de 
bàdminton. 

312 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Activitats  5/6/15 Restar assabentats de l’inici 
de l’activitat de taller de 
centre geriàtric, subjecte a 
comunicació prèvia a nom 
de Llar Nostra Senyora del 
Pilar, situat al Passeig dels 
Til·lers, núm. 29 d’aquest 
municipi, amb una 
superfície útil de 
1.976,32m2, que es podrà 
iniciar sota l’exclusiva 
responsabilitat de la 
persona titular de la 
mateixa. 

313 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  5/6/15 Aprovar el pla 
d’autoprotecció (PAU) pels 
actes de la Festa del Corpus 
2015, atenent allò que 
disposa la Llei 4/1997, de 
20 de maig i el Decret 
82/2010, de 29 de juny. 

314 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda   5/6/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2015.17 mitjançant 
transferències de crèdit entre 
aplicacions de despesa del 
pressupost vigent. 

315 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda   5/6/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2015.17, per import 
de 1.391,50 euros amb 
finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions 
pressupostàries. 

316 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via Pública  5/6/15 Concedir llicència 
d’ocupació de la via pública 
al Sr. citat al decret , del 
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Frankfurt La Garriga, per 
instal·lar una terrassa amb 5 
taules davant del seu 
establiment, situat al carrer 
Calàbria número 41, pel dia 
7 de juny del 2015 (Corpus) 
i aprovar la liquidació 
corresponent. 

317 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via Pública  5/6/15 Concedir llicència 
d’ocupació de la via pública 
al Sr. citat al decret , del 
restaurant La Garrafa, per 
instal·lar una terrassa amb 
12 taules i les corresponents 
cadires davant del seu 
establiment, situat al carrer 
Calàbria número 39, pel dia 
7 de juny del 2015 (Corpus) 
i aprovar la liquidació 
corresponent. 

318 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  5/6/15 Nomenar funcionària 
interina a la senyora citada 
al decret, com Auxiliar 
d’Atenció Ciutadana (grup 
C2-13) amb una jornada de 
37,5h/setmanals (100%) a 
partir del dia 9 de juny i 
fins que s’incorpori la 
titular de la plaça, de la 
seva incapacitat temporal.  

319 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  5/6/15 Avocar puntualment la 
competència i aprovar el 
pagament d’un complement 
de productivitat al senyor 
citat al decret, conserge de 
Cultura (AP) per 
desenvolupar la tasca 
d’auxiliar tècnic durant 
120,50 hores en el mes de 
maig, la quantitat de 180,75 
euros. 

320 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  5/6/15 Aprovar les gratificacions 
per treballs extraordinaris al 
personal municipal 
relacionat al decret (policia 
local) per treballs 
extraordinaris fora de la 
jornada ordinària de treball 
pel període de l’1 al 31 de 
maig, per un import de 
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3.645,92€. 
321 Àrea de Territori 

i Sostenibilitat 
Via Pública  5/6/15 Concedir llicència 

d’ocupació de via pública a 
La Jefa SCP, el bar El Nou 
Trull, per ampliar la 
terrassa amb 6 taules amb 
cadires davant del seu 
establiment, situat al 
Passeig Dr. Vich número 
10, pel període dels mesos 
de juny a setembre del 2015 
i aprovar la liquidació 
corresponent.  

322 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  9/6/15 Aprovar la liquidació per la 
part proporcional de cànon 
fix exercici 2014  i la 
liquidació del cànon fix 
exercici 2015, segons 
contracte de gestió 
mitjançant concessió 
administrativa del servei de 
manteniment, gestió i 
control de les zones 
d’estacionament regulat per 
limitació horària de 
pagament (zona blava) i 
gratuïtes (zona vermella) a 
nom de l’empresa 
Continental Parking, SL, 

323 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  9/6/15 Aprovar la relació 
cobratòria dels rebuts 
corresponents al mes de 
juny del curs 2014/15 de 
l’Escola Municipal de 
Música “Josep Aymerich”, 
de 381 valors, per un 
import de 21.248,00 euros. 

324 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Territori  10/6/15 Autoritzar a l’empresa 
Serveis Forestals Sant 
Celoni, SL per dur a terme 
l’execució dels treballs 
específics en zona de 
domini públic i municipal, 
de manteniment de les 
línies elèctriques 
d’Estabanell Energia. 

325 Alcaldia Secretaria  10/6/15 Aprovar i adjudicar el 
contracte de serveis de 
desratització, desinfectació  
i desintectació (D.D.D.) 
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control de plagues 
municipals de l´Ajuntament 
de La Garriga a l’empresa 
ANTICIMEX 3D 
SANIDAD AMBIENTAL, 
S.A.U. pels següents 
imports: Import global per 
cada anualitat 10.909 euros 
i 2.209,89 euros d’IVA. 
Preu/ hora per treballs 
extraordinaris: 4,13 
euros/hora (IVA a banda) i 
100% descompte de 
material. 

326 Alcaldia Secretaria  10/6/15 Adjudicar, de conformitat 
amb l’article 138.3 en 
relació amb l’article 111 del 
Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de 
contractes del sector públic, 
a l’empresa FERRETERIA 
MASPOR, el contracte 
menor de subministrament 
de material de ferreteria per 
diferents àrees municipals, 
per un import de 9.719 
euros i 2.041 euros d’IVA, 
atès el pressupost que 
consta en l’expedient i 
aprovar la despesa 
corresponent. 

327 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Societat 
coneixement 

 10/6/15 Acceptar la subvenció amb 
número d’expedient 
2015/0003150 i codi XGL 
15/Y/209924 de la  
Diputació de Barcelona en 
forma de  suport tècnic per 
a la Diagnosi i elaboració 
de plans directors TIC 
consistent  en la redacció de 
plans, projectes i informes 
amb mitjans propis.  

328 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Via pública   10/6/15 Concedir llicència 
d’ocupació de la via pública 
a l’Associació Escarabat 
Bum Bum, espai per a 
infants de 0 a 3 anys, per 
instal·lar una parada 
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informativa els dies 12 de 
juny i 4 de juliol del 2015, 
al carrer Centre, a l’alçada 
de la plaça de Can Dachs, i 
el dia 27 de juny del 2015, 
a la plaça del Silenci, de 
forma més festiva per als 
infants, pintant les cares i 
jugant amb globus. 

329 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Societat 
coneixement 

 106/15 Aprovar la factura núm. 
063 de 14/05/2015 i 
d’import 8.591,00 euros 
(IVA inclòs) corresponent 
al contracte menor relatiu al 
servei de portal de 
transparència i dades 
obertes (SaaS – Software as 
a Service), presentada per 
l’empresa BISMART, 
Business Intelligence 
Specialist Services, SL. 

330 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura  10/6/15 Acceptar la subvenció en 
espècie de 585,64 € del 
Consell d’Administració de 
l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural, per a la 
contractació d’espectacles 
professionals incloses en el 
catàleg d’espectacles 
Programa.cat de l’1 al 30 de 
juny de 2015. 

331 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura  10/6/15 Aprovar la programació de 
la temporada estable del 
Teatre de la Garriga El 
Patronat, de setembre de 
2015 a gener de 2016 
presentada per l’Àrea de 
Serveis a les Persones. 
Cultura. 

332 Alcaldia Secretaria  10/6/15 Aprovar i adjudicar, de 
conformitat amb l’article 
138.3 en relació amb 
l’article 111 del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del sector 
públic, a l’empresa 
L´ESBORRANY, S.C.P., , 
el contracte menor de servei 



 

p.o. 29/07/2015 
 

73

de disseny de 
L´Ajuntament de La 
Garriga, per un import de 
17.964,46 euros i 3.772,54 
euros d’IVA, atès el 
pressupost que consta en 
l’expedient. 

333 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme  10/6/15 Autoritzar el retorn de les 
fiances dipositades per 
assegurar la correcta gestió 
de runes i terres per obres 
realitzades i detallades al 
decret. 

334 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament   10/6/15 Aprovar els preus públics 
per a dues activitats del 
Casal de lleure 2015. 

335 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura  11/6/15 Aprovar la renuncia de la 
subvenció atorgada per la 
Diputació de Barcelona per 
Decret, d’import 5.000,00 € 
en concepte de l’adquisició 
de l’equip digital del 
Cinema Alhambra per part 
de l’Associació Cineclub la 
Garriga. 

336 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura  11/6/15 Adjudicar les subvencions i 
ajuts municipals de l’Àrea 
de Servei a les Persones. 
Cultura, en el marc de la 
Normativa General per a la 
concessió d’aquests 
subvencions, per un import 
total de 14.414,24 € segons 
la relació detallada al 
decret. 

337 Alcaldia Secretaria  11/6/15 Rectificar l’errada material 
de la resolució de l’Alcaldia 
de data 18 de maig de 2015, 
en relació al número de 
sèrie del dret funerari sobre 
el nínxol núm. 46, que és la 
sèrie 3ª i no la sèrie 9ª. 

338 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via Pública  11/6/15 Concedir llicència 
d’ocupació de via pública al 
Sr. citat al decret, de la 
Sandvitxeria El Til·ler, per 
ampliar la terrassa amb 8 
taules amb cadires davant 
del seu establiment, situat 
al Passeig dels Til·lers 
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número 23, pel període dels 
mesos de juny a agost del 
2015 i aprovar la liquidació 
corresponent. 

339 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  12/6/15  Aprovar l'ajut econòmic de 
510,00 € corresponent al 50 
% de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels 
mesos de febrer i març de 
2015 per la família que 
figura a l'expedient 
4733/2012 de serveis 
socials. 

340 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH Per 

delegació  

12/6/15 Autoritzar l’assistència del 
personal municipal als 
cursos i sessions de 
formació detallats al decret  
i aprovar les despeses 
corresponents a locomoció. 

341 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH Per 

delegació  

12/6/15 Deixar sense efectes, pels 
motius que s’esmenten a la 
part expositiva, 
l’autorització de 
l’assistència al curs 
Especialització de dret 
penal: els delictes de 
violència domèstica i de 
gènere, dins del Pla de 
Formació Agrupat de la 
Diputació de Barcelona any 
2015   aprovada per 
resolució d’alcaldia de 28 
de maig de 2015. 

342 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  12/6/15 Sol·licitar la subvenció de 
246.000,00 € per finançar el 
funcionament de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny 
(EMAD) de la Garriga, per 
al curs 2013/14, al 
Departament 
d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 

343 Àrea de servei a 
les persones 

Esports   12/6/15 Aprovar la relació 
cobratòria corresponent al 
curs 2014-2015 de 
l’activitat de gimnàstica de 
psicomotricitat, de 13 
valors i d’un import de 
468,78€ . 

344 Àrea de Territori Urbanisme  12/6/15 Imposar, segons el que 
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i Sostenibilitat estableix l’article  225 del 
Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat per 
Decret legislatiu 1/2010, 
una segona multa coercitiva 
per valor de 1.000€ a 
l’empresa BBVA S.A., 
propietària de la parcel·la 
del núm. 70 de la Carretera 
de l’Ametlla, de la Garriga, 
per l’incompliment de 
l’ordre d’execució, 
OE002/2015. 

345 Alcaldia Secretaria   12/6/15 Admetre a tràmit la 
reclamació presentada pel 
Sr. citat al decret en 
representació pròpia, i 
iniciar expedient per a 
determinar la 
responsabilitat o no de 
l’Ajuntament i si aquest té 
l’obligació d’indemnitzar al 
sol·licitant com a 
conseqüència dels danys i 
perjudicis patits el dia 22 
d’abril de 2015, en el seu 
vehicle, a causa de la 
caiguda d’una tanca de la 
via del tren, a l’alçada de la 
Ronda del Carril, davant 
del número 95. 

346 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  12/6/15 Aprovar la relació 
cobratòria dels mesos de 
març, abril i maig de 2015 
del Servei de 
Teleassistència 
domiciliària, per un import 
de 572,90 € . 

347 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  12/6/15 Aprovar l'ajut econòmic de 
492,42 € corresponent al 
100 % de les despeses de 
hipoteca d’habitatge del 
mes d’abril de 2015 per la 
família que figura a 
l'expedient 12264/2013 de 
serveis socials. 

348 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació 

12/6/15 Autoritzar la cessió del 
Teatre de la Garriga a 
l’entitat Nats Teatre per 
assajar Spot els dies que es 
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detallen al decret, d’acord 
amb la seva sol·licitud. 

 Seguretat 
Ciutadana 

Seguretat 
Ciutadana 

  Resum d’infraccions de 
trànsit del  dia 20 d’abril  al 
dia 10 de juny de 2015. 

 
Acords Junta Govern Local 
 
J.G.L. de 4/5/15 No hi ha assumptes per donar compte al ple . 

 
 
 
LEGISLATURA 2015-2019  
 
Núm. Àrea Regidoria Decret Data Extracte Resolució 
349 Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  15/6/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits núm. 
2015.18 per incorporació 
de romanents de crèdits 
d’exercicis anteriors, del 
pressupost de 2015. 

350 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  15/6/15 Aprovar la proposta de 
modificació per 
incorporació de romanents 
de crèdit per import de 
537,57 euros. 

351 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  15/6/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de número 
2015.19 mitjançant 
transferències de crèdit 
entre aplicacions de 
despesa del pressupost 
vigent. 

352 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  15/6/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2015.19 per import 
de 667,09 euros amb 
finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions 
pressupostàries 

353 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  15/6/15 Concedir llicència 
d’ocupació de via pública a 
la Sra. citada al decret per 
instal·lar casetes de venda 
de petards, de 5,50m2 cada 
una a diferents indrets del 
municipi i aprovar la 
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liquidació corresponent. 
354 Alcaldia Serveis 

interns/RH 
 15/6/15 Mantenir la jornada de la 

senyora citada al decret 
mestra EMAD (Grup A2), 
al 100% de la jornada i de 
la professora de l’EMAD 
(grup A1) al 90% de la 
jornada des del dia 
20/06/2015 i fins que 
s’incorpori de la baixa per 
incapacitat temporal el 
titular. 

355 Identitat Joventut  15/6/15 Adjudicar les barres de bar 
de les activitats de festa 
major que es realitzaran  al 
Passeig de la Garriga els 
dies 30 i 31 de juliol i 1 
d’agost, i autoritzar a les 
entitats beneficiàries: El 
Brou del mestre, 
Associació cultural En 
Escena, C.F. Olímpic de la 
Garriga i Club Automòbil 
la Garriga la seva gestió. 

356 Territori i 
Sostenibilitat 

Disciplina 
Urbanística  

 16/6/15 Incoar expedient per a la 
imposició de multes 
coercitives, fins a la 
presentació de la 
corresponent sol·licitud en 
règim de comunicació 
prèvia, amb la 
documentació 
corresponent, de l’activitat 
destinada a comerç al detall 
d’articles de segones mà, 
situada a la Carretera de 
l’Ametlla, núm. 17, del 
terme municipal. 

357 Serveis a les 
persones 

Esports  16/6/15 Autoritzar a IGE BCN a fer 
ús de les instal·lacions 
següents: Pista 
poliesportiva: els dijous i 
divendres de 9 a 10h. Pista 
de tennis: de dilluns a 
divendres de 10.30 a 
11.30h i dijous de 9 a 10h. 
Denegar l’ús de la resta 
d’instal·lacions perquè 
estan ocupades pel Quercus 
municipal,  pel campus de 
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futbol del club futbol 
Olímpic la Garriga i per 
l’AEE Manuel Blancafort. 

358 Alcaldia Governació  16/6/15 Concedir una aportació 
econòmica de 10.000,00 € 
a l’Agrupació de Defensa 
Forestal Montseny 
Congost, (ADF), en 
concepte de cofinançament 
del seu programa 
d’activitats i pressupost de 
l’any 2015. 

359 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 16/6/15 Contractar a la senyora 
citada al decret, com a 
tècnica auxiliar de 
Biblioteca (grup C1-14) 
amb contracte laboral 
temporal eventual 
35h/setmanals (93,33%) a 
partir del dia 27 de juliol i 
fins al 31 d’agost de 2015 
donat que la biblioteca no 
tanca per vacances d’estiu i 
que el personal ha de 
gaudir de vacances durant 
aquest període.  

360 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 16/6/15 Liquidar l’import brut de 
4.457,62 euros a la senyora 
Meritxell Budó i Plà, per la 
finalització del càrrec 
polític a l’Ajuntament de la 
Garriga, corresponent a la 
part proporcional dels 
conceptes de la paga 
extraordinària de Nadal i 
vacances. 

361 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 16/6/15 Liquidar l’import brut de 
1.594,09 euros al senyor 
Joan Esteban i Sans, per la 
finalització del càrrec 
polític a l’Ajuntament de la 
Garriga, corresponent a la 
part proporcional dels 
conceptes de la paga 
extraordinària de Nadal i 
vacances. 

362 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 16/6/15 Liquidar l’import brut de 
3.188,17 euros a la senyora 
Maria Neus Marrodán 
Torrents, per la finalització 
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del càrrec polític a 
l’Ajuntament de la Garriga, 
corresponent a la part 
proporcional dels conceptes 
de la paga extraordinària de 
Nadal i vacances. 

363 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 16/6/15 Liquidar l’import brut de 
1.594,09 euros al senyor 
Albert Benzekry i Arimon, 
per la finalització del càrrec 
polític a l’Ajuntament de la 
Garriga, corresponent a la 
part proporcional dels 
conceptes de la paga 
extraordinària de nadal i 
vacances. 

364 Alcaldia Serveis 
Interns/Secretaria  

 16/6/15 Designar els regidors 
responsables de les 
diferents àrees per la 
legislatura 2015-2019. 

365 Alcaldia Serveis 
Interns/Secretaria  

 16/6/15 Nomenar els membres de la 
Junta de Govern Local i 
delegar a l JGG les 
atribucions de l’alcaldia  
detallades al decret. 

366 Alcaldia Serveis 
Interns/Secretaria  

 16/6/15 Nomenar tinents d’alcalde 
d’aquest Ajuntament amb 
efectes del dia d’avui els 
regidors electes i membres 
de la junta de govern 
detallats al decret. 

367 Territori i 
Sostenibilitat 

Disciplina 
Urbanística  

 16/6/15 Iniciar l’expedient d’ordre 
d’execució per exigir a la 
Comunitat de Propietaris 
de la finca situada a la 
Carretera Nova, núm. 40 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, en relació al  
revestiment de sota el cos 
sortint de planta primera de 
la façana de l’edifici 
(façana que dóna al Passeig 
Congost), el qual es troba 
en mal estat, s’ha desprès, i 
han caigut elements a la via 
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pública . 
368 Identitat Joventut  16/6/15 Aprovar la programació 

d’estiu del 2015 de l’Àrea 
de Serveis a les Persones, 
Joventut i  la despesa de 
2.336€ d’aquesta 
programació. 

369 Identitat Joventut  16/6/15 Aprovar l’activitat Torneig 
d’Skate el dia 27 de juny a 
la pista d’skate municipal i 
la despesa de 474€ 
d’aquesta activitat. 

370 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  17/6/15 Autoritzar a l’Associació 
Waldorf de la Garriga per 
instal·lar una parada al 
carrer Centre, a l’alçada de 
la plaça de Can Dachs, el 
dissabte 20 de juny del 
2015 pel matí, per informar 
sobre el seu projecte 
educatiu i de lleure infantil 
i vendre petits articles 
d’artesania per al 
sosteniment de l’entitat. 

371 Identitat Cultura  17/6/15 Acceptar la subvenció 
econòmica de l’Àrea de 
Presidència. Servei de 
Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona per 
un import de 41.800,00 €, 
amb destinació a la gestió 
de la Biblioteca Municipal 
Núria Albó de la Garriga. 

372 Identitat Cultura  17/6/15 Autoritzar el lloguer de 
l’escenari, camerinos i zona 
d’espectadors del Teatre de 
la Garriga al senyor citat al 
decret, actuant en 
representació de Teatre 
Musical la Garriga, per 
poder dur a terme 
l’espectacle de final de curs 
el dia 28 de juny d’11 h a 
15 h i de 18 a 21h i dels 
camerinos de 16 h a 18 h, 
d’acord amb la seva 
sol·licitud. 

373 Serveis a les 
persones 

Esports  17/6/15 Autoritzar al club de 
handbol la Garriga a fer ús 
del poliesportiu de Can 
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Noguera el diumenge 21 de 
juny de 11.00 a 18.00h per 
fer-hi un partit de l’equip 
cadet. 

374 Serveis a les 
persones 

Esports  17/6/15 Autoritzar al club 
d’atletisme les Tortugues 
de la Garriga a celebrar el 
final de temporada a la 
pista polivalent número 2 
el proper 4 de juliol de 
2015. 

375 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  17/6/15 Concedir autorització al 
Club de Ball Esportiu La 
Garriga pel tancament de la 
circulació de vehicles al 
tram del carrer Artesans 
davant el número 6, el 
diumenge 21 de juny del 
2015, de les 17h a les 23h, 
per fer la celebració de la 
festa i el sopar de fi de la 
temporada. 

376 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  17/6/15 Concedir autorització a la 
Sra. citada al decret  per al 
tancament de la circulació 
de vehicles al tram del 
carrer Calàbria entre els 
carrers Torrent de la Sínia i 
Sant Ramon, tenint en 
compte, però, de permetre 
l’entrada i sortida de 
vehicles dels pàrquings 
privats, el dissabte 20 de 
juny del 2015, de les 17h a 
les 22h, per celebrar una 
desfilada de la botiga 
Habitum, situada al carrer 
Calàbria número 30. 

377 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Contractació  17/6/15 Aprovar la pròrroga del 
contracte de gestió del 
servei públic de neteja, 
vigilància, explotació, 
consergeria i dinamització 
del bar del Teatre 
Municipal, per un termini 
d’un any, de conformitat 
amb el plec de clàusules. 

378 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 

Contractació  17/6/15 Aprovar la pròrroga del 
contracte de  
subministrament de 
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econòmic. vestuari pel col·lectiu 
“Altres grups 
professionals” (personal de 
serveis) de l’Ajuntament de 
La Garriga, amb l’empresa 
Water Fire, S.L, per un 
termini d’un any, de 
conformitat amb el plec de 
clàusules i a partir del dia 1 
d’agost de 2015. 

379 Identitat Cultura  17/6/15 Aprovar la signatura del 
conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de la 
Garriga i Fundació Privada 
Oncovallès per realitzar un 
espectacle benèfic amb 
l’associació de Teatre 
Amateur Kòmix al Teatre 
de la Garriga el dia 11 de 
juliol de 2015 consistent en 
la representació de l’obra 
“8 Dones”. 

380 Identitat Cultura  17/6/15 Acceptar el recurs del 
Catàleg de Serveis 2015 del 
Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015. Codi 
XGL 15/Y/209687- 5 
tallers d’emprenedoria als 
instituts”. 

381 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme   18/6/15 Restar assabentats de 
l’adequació del local situat 
al carrer Calàbria, núm. 2, 
per tal d’adequar a vènding 
24h. 

382 Territori i 
Sostenibilitat 

Medi ambient   18/6/15 Aprovar la factura núm. 
A/61 de 27/05/2015 i 
d’import 10.285,00€ (IVA 
inclòs) corresponent a la 
totalitat del contracte 
menor de serveis per la 
realització de treballs 
forestals de retirada 
d’arbres caiguts en el camí 
fluvial de la Garriga - el 
Figaró, presentada per 
Miquel Garcia Ahufinger 
de la Garriga. 

383 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 18/6/15 Concedir a la senyora 
citada al decret, professora 
de l’EMM (grup A1) amb 
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un 80% de jornada (30 
hores de dedicació) la  
reducció d’un terç passant a 
fer una jornada de 20 hores 
setmanals (53,33% 
jornada) i  amb el 80% de 
les retribucions per tenir 
cura del seu fill menor de 
sis anys amb efectes a 
partir del dia 1 de setembre 
de 2015 i fins el 4 de juny 
de 2017, data en que el seu 
fill farà el sis anys. 

384 Serveis a les 
persones 

Acció social  18/6/15 Aprovar l'ajut econòmic 
extraordinari de 500,00 € 
corresponent a les despeses 
del campus de basquet que 
organitza el Club Bàsquet 
la Garriga, des del dia 25 
de juny fins al 29 de juliol, 
per a les famílies detallades 
al decret. 

385 Serveis a les 
persones 

Acció social  18/6/15 Aprovar l'ajut econòmic 
extraordinari de 10.208,00 
€ corresponent a les 
despeses del Casal d’Estiu i 
de menjador que organitza 
l’empresa Descobrir Món, 
des del dia 22 de juny fins 
al 30 de juliol a l’Escola 
Puiggraciós, per a les 
famílies detallades al 
decret. 

386 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme   18/6/15 Autoritzar el retorn de les 
fiances de terres i runes i de 
vial detallats al decret. 

387 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme   18/6/15 Concedir llicència d’obra 
menor (Ome 68/2015) per 
la reparació de la teulada 
de la nau consistent a 
col·locar noves plaques de 
fibrociment que va 
malmetre la ventada i 
obertura d’una porta a la 
tanca del C. Vicenç Ferre, 
núm. 7 de la Garriga i 
aprovar la liquidació 
corresponent. 

388 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme   18/6/15 Concedir llicència de rases 
i serveis (OMe. 26/2015) 
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per soterrar  l’escomesa de 
subministrament elèctric al 
carrer dels Banys, 3-5 i  
aprovar la liquidació 
corresponent. 

389 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme   18/6/15 Concedir llicències de rases 
i serveis (OMe. 134/2014 i 
OMe. 67/2015) per 
obertura d’una rasa 
d’instal·lació de canonada 
de gas al carrer Vulcà  i 
estesa de línia subterrània 
de baixa tensió a 400 V per 
atendre nous 
subministraments, a Gas 
Natural i Endesa 
respectivament  i  aprovar 
les liquidacions 
corresponents. 

390 Territori i 
Sostenibilitat 

Serveis Urbans  18/6/15 Aprovar la factura núm. 
DR200235115F00002 de 
25/05/2015 i d’import 
59.895,00€ (IVA inclòs) 
corresponent al contracte 
menor d’obres de millora 
de la xarxa d’abastament 
d’aigua en 3 zones del 
municipi (Ronda del Carril, 
C/Cardedeu, i C/font del 
Nen), presentada per 
SOREA, Sociedad 
Regional de 
Abastecimiento de Aguas, 
SAU. 

391 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 19/6/15 Contractar a la senyora 
citada al decret, com a 
professora de l’EMM (grup 
A1-22), mitjançant 
contracte d’interinatge al 
15% de jornada (5,63 
hores/setmanals) a partir de 
l’1 de juliol de 2015 i fins 
que es convoqui la plaça 
pel sistema reglamentari.  

392 Identitat Cultura  19/6/15 Autoritzar la celebració 
Festa Nacional dels Països 
Catalans el dia 23 de juny 
de 2015 a partir de les 19 h. 
segons el programa detallat 
al decret . 
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393 Alcaldia Serveis 
interns/Secretaria 

 19/6/15 Conferir delegacions 
genèriques amb efectes del 
dia 22-6-15, als regidors i 
àrees detallats al decret, 
que abastaran les facultats 
de direcció, organització 
interna i gestió dels 
corresponents serveis 
inclosa la facultat de 
resoldre mitjançant actes 
administratius que afectin a 
tercers. 

394 Serveis a les 
persones 

Acció social  19/6/15 Aprovar la pròrroga d’un 
contracte de cessió d’ús 
temporal a precari d’un 
habitatge social compartit, 
ubicat al carrer de Pere 
Ballús 15 al Sr. citat al 
decret amb efectes del dia 1 
de maig de 2015, i per un 
termini de 6 mesos mes, es 
a dir fins el dia 31 
d’octubre de 2015, de 
conformitat amb el 
reglament dels Habitatges 
socials.  

395 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 19/6/15 Contractar a la senyora 
citada al decret, com 
administrativa (grup C1-
14) amb una jornada de 
37,5h/setmanals (100%), 
mitjançant contracte 
d’interinantge a partir del 
dia 19 de juny i fins que 
s’incorpori la titular de la 
seva incapacitat temporal i 
posteriors permisos de 
maternitat i compactació de 
lactància. 

396 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme   19/6/15 Iniciar el procediment per 
determinar si procedeix la 
declaració de lesivitat de 
l’acte administratiu 
d’atorgament de llicència 
d’obres per  la Junta de 
Govern Local en data 9 de 
febrer de 2015 per a la 
Construcció d’un edifici 
plurifamiliar entre mitgeres 
destinat 7 habitatges, 2 
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oficines i 7 places 
d’aparcament al carrer 
Negociant 27 – 29 
promogut per 
AGROPINYANA S.L.   

397 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme   19/6/15 Concedir la següent 
llicència d´obra menor 
Núm. Expedient O.Me : 
61/2015 al Sr. citat al 
decret  per l’adequació del 
local per activitat de bar – 
cafeteria a la Plaça de 
l’Església, núm. 7, baixos. 

398 Territori i 
Sostenibilitat 

Disciplina 
Urbanística  

 19/6/15 Iniciar l’expedient d’ordre 
d’execució  per exigir al 
propietari de l’edifici de la 
Carretera de Vic, núm. 74, 
SATI Grupo Textil, S.A., 
el compliment de 
l’obligació de mantenir els 
terrenys, les construccions i 
les instal·lacions en 
condicions de seguretat, 
salubritat i ornament, en 
relació al trencament i 
caiguda d’un tros de la part 
superior de la façana, el 
despreniment generalitzat 
del recobriment i la 
presència d’esquerdes arreu 
la façana. 

399 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 19/6/15 Abonar a la Sra. citada al 
decret, professora de 
l’EMM (grup A1-22) amb 
motiu de la finalització del 
contracte temporal, 
l’import brut de 490,63€ 
euros corresponent a la part 
meritada de la paga de 
desembre, l’indemnització i 
les vacances no gaudides. 

400 Serveis a les 
persones 

Esports Per 
delegació 

22/6/15 Autoritzar a la unió 
esportiva la Garriga a 
celebrar el 29è torneig Avi 
Musquera el proper 
diumenge 28 de juny de 
2015, de 8.00 a 00.00h al 
poliesportiu de Can Violí. 
Així com a fer el sopar de 
final de temporada a la 
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pista del poliesportiu un 
cop acabat el torneig i cedir 
les R Cedir les següents 
infraestructures: 9 taules i 
bancs i cadires per a 200 
persones 

401 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  22/6/15 Iniciar l’expedient d'obres 
provisionals i usos 
provisionals, a realitzar a la 
finca  situada a  la Ctra. de 
Ametlla,  68, amb 
destinació a restaurant,  
consistent en  la 
legalització de la 
construcció de pèrgola, 
l’adequació  i canvi d’ús de 
l’edifici situat a la part 
posterior de la parcel·la, la 
construcció de comunicació 
entre l’actual restaurant i 
aquest edifici i la 
construcció de forn, 
formulada per PIZZERIA 
1900, SL. 

402 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  22/6/15 Iniciar l’expedient d'us 
provisional, a realitzar a la 
finca  situada a  la Ctra. de 
Ametlla,  s/n, amb 
destinació a aparcament  
del restaurant situat a la 
Ctra. de l’Ametlla, 68, 
formulada per PIZZERIA 
1900, SL 

403 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 22/6/15 Abonar al Sr. citat al 
decret, professor de 
l’EMAD (grup A1-22), 
amb motiu de la 
finalització del contracte 
temporal, l’import brut de 
644,81€ euros corresponent 
a la part meritada de la 
paga de desembre i les 
vacances no gaudides. 

404 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Contractació  22/6/15 Acordar la correcció 
d’errors materials (NIF) del 
document de pròrroga del 
contracte de serveis de 
conservació i manteniment 
dels parcs, jardins i espais 
verds de la Garriga. 
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405 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 

delegació 

22/6/15 Autoritzar a gaudir a la 
senyora citada al decret, 
tècnica auxiliar de compres 
i contractació (grup C1) la 
llicència sense retribució  
del 6 de juliol de 2015 al 
26 de juliol de 2015. 

406 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

22/6/15 Concedir autorització als 
veïns del tram final del 
carrer Samalús, per 
celebrar la revetlla de Sant 
Joan el dia 23 de juny del 
2015 a la plaça de Josep 
Maurí i Serra i al tram 
annex exclusiu de vianants 
del carrer Samalús. 

407 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

22/6/15 Concedir autorització als 
veïns del primer tram del 
carrer Josep Sancho 
Marraco, per celebrar la 
revetlla de Sant Joan el dia 
23 de juny del 2015, al 
tram d’aquest vial entre els 
carrers Mina i Ramon 
Pascual, de les 16h a les 
04h de l’endemà 
24/06/2015. 

408 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

22/6/15 Concedir autorització al 
Club de Ball Esportiu La 
Garriga per celebrar la 
revetlla de Sant Joan el dia 
23 de juny del 2015 al 
carrer Artesans, davant del 
número 6, de les 19h a les 
23h i cedir  l’ús de 80 
cadires, 10 taules i 20 
bancs . 

409 Alcaldia Serveis 
Interns/Secretaria 

 22/6/15 Atorga delegació especial a 
favor de la Regidora 
d’aquest Ajuntament Sra. 
Neus Marrodán Torrents, 
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 juny 
de 2015, en aquesta 
població, a les 12,00 hores. 

410 Alcaldia Serveis  22/6/15 Incoar expedient 
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interns/Secretaria sancionador d’infracció 
administrativa relativa als 
fets següents: Alteració de 
l‘ordre i la tranquil·litat 
pública, dels quals es 
presumeix responsable a: 
JAE. 

411 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 22/6/15 Abonar a la Sra. citada al 
decret, contractada com a 
professora de l’EMM (grup 
A1-22) amb motiu de la 
finalització del contracte 
temporal, l’import brut de 
120,49€ euros corresponent 
a la indemnització. 

412 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

23/6/15 Autoritzar a l’Assemblea 
Nacional Catalana, 
Territorial la Garriga, per 
instal·lar un tenderol 
informatiu al carrer Centre, 
a l’alçada de la plaça de 
Can Dachs, el dia 27 de 
juny del 2015, de 09h a 14h 
i de 17h a 21h. 

413 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

23/6/15 Concedir autorització als 
veïns, del carrer Calàbria 
del Corpus, per organitzar 
un sopar de col·laboradors 
de la catifa de flors de 
Corpus, el dissabte 27 de 
juny del 2015, de les 20h a 
les 24h, a la placeta del 
Passatge Gubern. 

414 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

23/6/15 Concedir autorització als 
veïns del carrer Banys II 
del Corpus, per organitzar 
un sopar de col·laboradors 
de la catifa de flors de 
Corpus, el dissabte 27 de 
juny del 2015, al primer 
tram del carrer Banys, a 
l’alçada de l’Hotel Termes 
la Garriga, de les 21h a les 
24h. 

415 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

23/6/15 Concedir als veïns del 
carrer Banys III del 
Corpus, per organitzar un 
sopar de col·laboradors de 
la catifa de flors de Corpus, 
el dissabte 27 de juny del 
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2015, al carrer Banys, entre 
la Carretera de l’Ametlla i 
el carrer Caselles, de les 
20h a les 01h de l’endemà. 

416 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  23/6/15 Concedir la llicència d’obra 
major 3/2015 per a la 
construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat amb 
piscina al Passeig, número 
14. de la Garriga, sense 
perjudici de la resta 
d’autoritzacions que siguin 
preceptives, d’acord amb la 
legislació vigent  i aprovar 
les liquidacions 
corresponents d’ICIO i taxa 
de clavegueram. 

417 Alcaldia Serveis 
interns/Secretaria  

 23/6/15 Convocar sessió 
extraordinària del Ple 
d'aquesta Corporació, per 
al dia 29 de juny de 2015  a 
les 19.00 hores, a la sala de 
Plens de la Corporació i 
fixar l’ordre del dia  

418 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 23/6/15 Avocar la  i nomenar 
funcionari interí de l’Escala 
d’Administració Especial, 
Subescala Serveis 
Especials, Classe Policia 
Local, grup C2, de la 
plantilla de personal 
funcionari d’aquesta 
Corporació com a agent de 
la Policia Local al senyor 
citat al decret el qual 
compleix tots els requisits 
exigits per a ocupar aquest 
lloc de treball, a partir de 
l’1 de juliol de 2015 i 
mentre duri la situació de 
llicència per estudis de la 
plaça d’agent, en la que es 
troba el titular, i pugui ser 
nomenat funcionari de 
carrera de la plaça de 
caporal. 

419 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 23/6/15 Avocar la competència  i 
nomenar funcionari interí 
de l’Escala 
d’Administració Especial, 
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Subescala Serveis 
Especials, Classe Policia 
Local, grup C2, de la 
plantilla de personal 
funcionari d’aquesta 
Corporació com a agent de 
la Policia Local al senyor 
citat al decret el qual 
compleix tots els requisits 
exigits per a ocupar aquest 
lloc de treball, a partir de 
l’1 de juliol de 2015 i  fins 
que la titular de la plaça es 
reincorpori. 

420 Alcaldia Serveis 
Interns/Secretaria 

 23/6/15 Atorga delegació especial a 
favor de la Regidora 
d’aquest Ajuntament Sra. 
Montserrat Llobet Llonch, 
d’atribució de competència 
per celebrar el matrimoni 
en forma civil, essent 
encàrrec específic per 
aquell que s’ha previst 
contraure el dia 27 de juny 
de 2015, en aquesta 
població a les 18,00 hores. 

421 Identitat Cultura  25/6/15 Aprovar les activitats de 
divendres a la fresca 2015 i 
la despesa de màxim 
3.000€ per aquestes 
activitats destinades a la 
sonorització, il·luminació, 
material i / o grups de 
música i la despesa de 800 
euros en concepte del 
lloguer de lavabos. 

422 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 25/6/15 Avocar la competència i 
contractar a la senyora 
citada al decret com 
auxiliar administrativa 
(grup C2-12) amb una 
jornada de 37,5h/setmanals 
(100%) a partir del dia 26 
de juny i fins que 
s’incorpori de la incapacitat 
temporal titular o com 
màxim fins el 30/07/2015, 
en horari de dilluns a 
divendres de 8 hores a 15 
hores. 
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423 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  25/6/15 Concedir la llicència d’obra 
major 5/2015 per a la 
reforma d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres 
al  carrer Calàbria, número, 
202 d’aquest municipi i 
aprovar la liquidació 
corresponent a l’ICIO. 

424 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

26/6/15 Autoritzar a la Penya 
barcelonista de la Garriga a 
celebrar els títols del futbol 
club Barcelona amb tots els 
socis el dimarts 30 de juny 
de 2015 al carrer la Doma. 

425 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 26/6/15 Acordar la modificació de 
la forma de percepció de la 
paga extraordinària del 
personal de l’ajuntament de 
la Garriga corresponent a 
Nadal de 2015, en que 
s’anticiparà a finals del mes 
de juny l’abonament 
d’aquesta paga en format 
bestreta del personal que es 
relaciona a l’expedient en 
els termes exposats a la 
part expositiva.  

426 Serveis a les 
persones 

Esports Per 

delegació 

26/6/15 Autoritzar al club handbol 
la Garriga a celebrar la 
Cloenda de la temporada 
2014-2015 el proper 
dissabte 4 de juliol de 2015 
i a fer ús del porxo, la seva 
balconada i el mateix 
poliesportiu de Can 
Noguera de juliol de 16.00 
a 23.00h. Cedir les 
següents infrastructures: 25 
taules, 140 cadires, un 
quadre de llums a la 
balconada i tres 
contenidors, un de rebuig, 
un d’orgànic i un 
d’envasos. 

427 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública   26/6/15 Concedir llicència 
d’ocupació de la via 
pública a la Sra. citada al 
decret per instal·lar una 
parada informativa sobre el 
producte comercial 
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Tupperware al carrer 
Centre, a l’alçada de la 
plaça de Can Dachs, els 
dissabtes 20 i 27 de juny i 4 
de juliol del 2015 i aprovar 
la liquidació corresponent. 

428 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  26/6/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de número 
2015.20 mitjançant 
transferències de crèdit 
entre aplicacions de 
despesa del pressupost 
vigent. 

429 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  26/6/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2015.20 per import 
de 5.000,00 euros amb 
finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions 
pressupostàries. 

430 Identitat Cultura i 
Participació 

 26/6/15 Aprovar la Programació 
dels actes de la Festa Major 
de la Garriga 2015 i les 
despeses de 120.000€ en 
concepte de la 
programació. 

431 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  26/6/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdit núm. 
2015.21 del pressupost 
vigent mitjançant generació 
de crèdit finançat amb 
majors compromís d’ingrés 
de la Diputació de 
Barcelona corresponent a la 
subvenció atorgada en 
concepte d’Assistència per a 
la millora de material 
esportiu inventariable. 

432 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  26/6/15 Aprovar l’expedient de 
modificació de crèdit 
número 2015.21 mitjançant 
generació de crèdit  
finançat amb majors i/o 
nous ingressos no 
tributaris, del pressupost 
vigent per un import de 
2.100,00 euros. 

433 Identitat Cultura Per 
delegació 

29/6/15 Autoritzar la cessió de la 
Sala d’Exposicions Andreu 
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Dameson a la Sra. Núria 
Dalmau Ballús per fer la 
Exposició de Cels del 
Vallès inspirades en les 
fotografies cedides de Jordi 
Rodoreda  del 3 al 19 del 
mes de juliol de 2015, el 
dia 1 i 2 de juliol per a 
muntatge i el 20 i 21 de 
juliol de 2015 per 
desmuntar l’exposició, 
d’acord amb la seva 
sol·licitud. 

434 Serveis a les 
persones 

Esports  Per 

delegació 

29/6/15 Autoritzar al Front diabòlic 
la Garriga a fer ús de la 
pista número 1 el proper 
diumenge 5 de juliol de 
2015, de 17.00 a 19.00 h, 
per fer-hi la part pràctica 
del curs de consumidors 
reconeguts com a experts.  

435 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública   29/6/15 Concedir llicència 
d’ocupació de la via 
pública a la productora 
Arca Audiovisual SL per a 
l’aparcament de vehicles al 
carrer del Bosc, entre els 
carrers Guinardó i El 
Passeig, ocupan un espai de 
72m lineals, els dies 6 a 10 
de juliol del 2015, per tal 
de poder realitzar el 
rodatge d’una sèrie 
anomenada “Sé Quién 
Eres” a la finca del carrer 
Guinardó número 33 i 
aprovar la liquidació 
corresponent.  

436 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 29/6/15 Avocar la competència i 
nomenar funcionària 
interina de l’Escala 
d’Administració General, 
Subescala Administrativa, 
Classe Administratius, grup 
C1, de la plantilla de 
personal funcionari 
d’aquesta Corporació 
adscrita a Serveis 
Territorials-Regidoria 
d’Urbanisme, a la senyora 
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citada al decret la qual 
compleix tots els requisits 
exigits per a ocupar aquest 
lloc de treball, a partir del 
30 de juny de 2015 i fins 
que es reincorpori la titular 
de la plaça. 

437 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  29/6/15 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
relació de despeses 
corresponents al 29 de juny 
per un import total de 
453.023,28 euros. 

438 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 30/6/15 Incoar expedient per donar 
de baixa del padró 
municipal d’habitants, per 
no haver acreditat el  
requisit de la residència 
habitual en aquest 
municipi, les persones 
relacionades al decret. 

439 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 

delegació 
30/6/15 Autoritzar l’assistència del 

personal municipal als 
cursos i sessions de 
formació detallats al decret 
i aprovar les depeses de 
locomoció corresponents. 

440 Identitat Cultura Per 

delegació 

30/6/15 Autoritzar la cessió la Sala 
Altell 2 del Teatre de la 
Garriga el dia 5 de juliol de 
2015 de 11.00 h a 14.00 h 
per fer una assemblea 
Oberta de la CUP, d’acord 
amb la seva sol·licitud. 

441 Alcaldia Serveis 
interns/secretaria 

 30/6/15 Que exerceixi les funcions 
de l’Alcaldia durant els 
dies del 9 al 12 de juliol de 
2015 (ambdós inclosos), la 
primera tinent d’alcalde 
Sra.  Neus Marrodán 
Torrents per absència de la 
Sra. alcaldessa. 

442 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Patrimoni   30/6/15 Autoritzar la cessió de 
l’església de la Doma al Sr. 
citat al decret, actuant en 
representació de la Societat 
coral l’Aliança, el dia 1 de 
novembre de 2015 de 11.00 
h a 14.00 h per fer un 
concert, d’acord amb la 
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seva sol·licitud. 
443 Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Treball  30/6/15 Aprovar els projectes 
establerts en el marc dels 
Plans d’Ocupació 
Municipal 2015 
subvencionats parcialment 
per la Diputació de 
Barcelona a través del 
“Programa complementari 
de foment de l’ocupació 
local” en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”, mitjançant 
contractes d’obra i servei 
pels projectes descrits en la 
part expositiva del decret. 

444 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 30/6/15 Avocar la i contractar en el 
marc del POM 2015 
subvencionats parcialment 
per la Diputació de 
Barcelona a través del 
“Programa complementari 
de foment de l’ocupació 
local” en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”, des del dia 1 
de juliol de 2015 al 31 de 
desembre de 2015, amb 
una jornada de 37,5 hores 
setmanals mitjançant 
contracte laboral d’obra o 
servei de durada 
determinada i amb una 
retribució de 850€ bruts 
mensuals, més la part 
proporcional prorratejada 
de les pagues 
extraordinàries (141,67€), 
la persona citada al decret 
per dur a terme treballs de 
fusteria a l’EME. 

445 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 30/6/15 Abonar a la Sra. citada al 
decret, amb motiu del 
cessament com a 
funcionària interina de 
l’Ajuntament de la Garriga, 
l’import brut de 243,24€ 
euros. 

446 Alcaldia Serveis 
interns/Secretaria 

 1/7/15 Modificar la resolució 
d’alcaldia de data 16 de 
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juny de 2015 de 
nomenament dels membres 
de la junta de govern local. 

447 Alcaldia Serveis 
interns/Secretaria 

 1/7/15 Desestimar en base a totes 
les consideracions i fets 
avaluats, la reclamació 
formulada per la Sra. citada 
al decret mitjançant el qual 
formula reclamació 
d’indemnització per 
responsabilitat patrimonial 
d’aquest Ajuntament, en 
relació amb els perjudicis 
ocasionats com a 
conseqüència dels danys 
soferts en el seu vehicle, el 
dia 25 de febrer de 2015, a 
causa de la caiguda d’unes 
tanques que estaven 
col·locades al pati del teatre 
el Patronat, per no existir 
una relació de causalitat 
entre el funcionament dels 
serveis de la Corporació i 
els danys al seu vehicle, 
element necessari perquè 
entri en funcionament 
l’institut de la 
responsabilitat patrimonial 
de l’administració, i no 
donar-se, en conseqüència, 
els requisits exigits per 
això per l’article 139 de la 
LRJPAC. 

448 Identitat Ensenyament Per 

delegació 

2/7/15 Autoritzar a la Plataforma 
Antiincineradora del 
Congost l’ús de l’auditori 
de l’Escola Municipal de 
Música Josep Aymerich, el 
dilluns 6 de juliol de 2015, 
de 18.00 a 20.30 h., per 
poder-hi realitzar un Acte 
de l’entitat. 

449 Alcaldia Serveis 
interns/Secretaria 

 2/7/15 Atorgar delegació especial 
a favor de la Regidora 
d’aquest Ajuntament Sra. 
Juliet Grau Gil, d’atribució 
de competència per 
celebrar el matrimoni en 
forma civil, essent encàrrec 
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específic per aquell que 
s’ha previst contraure el dia 
11 de juliol de 2015, en 
aquesta població a les 
12,30 hores. 

450 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 2/7/15 Avocar la competència per 
adoptar els següents acords 
i designar a la senyora        
M.N.T.                            
per cobrir el lloc de 
secretària d’Alcaldia durant 
aquesta legislatura 2015-
2019, amb efectes a partir 
del dia 15/06/2015 i 
establir la retribució bruta 
mensual. 

451 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 2/7/15 Avocar la competència per 
adoptar els següents acords 
i designar Cap de Serveis a 
les Persones i Cap Serveis 
Territorials, la   Sra. M.F.B 
i el Sr. J.C.A. 
respectivament  a partir del 
15/6/15 i fins a final de la 
legislatura i establir 
l’abonament d’un 
complement de 970,73 € 
mensuals per 12 pagues. 

452 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda   2/7/15 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
compensació del deute per 
un import total de 205,66€, 
a favor de  Terrés 
Urbanitzacions, S.L, i 
2.183,73€ a favor de 
CUVA,SA i acordar 
l'extinció parcial de les 
obligacions tributàries 
existents amb l'Ajuntament 
de la Garriga, restant un 
import de 40.882,66 € 
corresponent al capital 
pendent i un import de 
169.620,40€  € dels 
interessos meritats. 

453 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 2/7/15 Avocar la competència i 
encomanar a la senyora 
D.T.C                les 
funcions de secretària dels 
grups municipals durant la 
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legislatura 2015-2019 i 
establir l’abonament d’un 
complement de 300€ 
mensuals per 12 pagues  

454 Identitat Cultura  3/7/15 Pagament a justificar de la 
regidoria de cultura, per 
import de 1.200€ per f er 
front a les despeses del 
sopar de la Festa Major 
2015. 

455 Identitat Cultura Per 

delegació 

3/7/15 Autoritzar a l’ AAVV del 
Barri de Dalt de la Garriga 
la celebració de la Festa 
anual dies 10, 11 i 12 de 
juliol de 2015, d’acord amb 
la seva sol·licitud. 

456 Identitat Cultura Per 

delegació 

3/7/15 Autoritzar a l’ AAVV del 
Barri de les Roques de la 
Garriga la celebració d’un 
sopar al tram final del 
passeig Congost el dia 11 
de juliol de 2015, d’acord 
amb la seva sol·licitud. 

457 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

3/7/15 Concedir autorització al Sr. 
citat al decret en 
representació del Grup de 
Motards de La Garriga, per 
celebrar la festivitat de Sant 
Cristòfol el diumenge 12 
de juliol del 2015 a la plaça 
de l’Església i el passeig 
del Dr. Vich, de les 09h a 
les 13:30h, amb la recepció 
dels motoristes, la 
celebració d’un esmorzar, 
posteriorment una desfilada 
pels carrers de la població i 
acabant l’acte amb la 
tradicional benedicció de 
vehicles del barri de Dalt, 
per seguidament desplaçar-
se cap al municipi del 
Figaró. 

458 Alcaldia Serveis 
interns/SJ 

 6/7/15 Pagament a justificar de 
Serveis jurídics per import 
de 122’60 €, per a fer front 
a les despeses derivades de 
l’emissió de les notes 
simples corresponent als 
propietaris dels edificis 
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ubicats a edificis C. 
Negociant, 27-29, Passatge 
Bertí, 2  i C. Calàbria, 148. 

459 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Emprenedoria  7/7/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la programació de 
juliol de 2015 del projecte: 
Formació en noves 
tecnologies i xarxes 
socials. 2015 i aprovar la 
despesa d’aquesta 
programació per un import 
de 888,00€. 

460 Identitat Cultura  Per 

delegació 

7/7/15 Autoritzar la cessió de 
l’escenari del Teatre de la 
Garriga a l’entitat Kòmix,el 
dia 8 i 10 de juliol de 2015 
de 20.30h a 22.30h per 
assajar l’obra Vuit Dones, 
d’acord amb la seva 
sol·licitud. 

461 Identitat Ensenyament  8/7/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria del mes de juliol 
de 2015 (quota mensual de 
juliol i menjador de juny) 
de l’Escola Bressol 
Municipal Les Caliues, de 
172 valors i d’import 
24.558,76 €. 

462 Identitat Cultura  8/7/15 Aprovar els preus privats 
inherents a la venda del CD 
“Corpus Imaginari” per un 
import/unitat de 10,00 
euros IVA inclòs, i 
autoritzar del dipòsit 
d’aquest als establiments 
llibreters que en sol·licitin 
exemplars, per a la seva 
venda, així com l’aprovació 
d’un 20% de descompte per 
CD venut als mateixos 
establiments. 

463 Serveis a les 
persones 

Acció social  9/7/15 Avocar puntualment la 
competència delegada i 
aprovar la relació 
cobratòria dels mesos 
d’abril, maig i juny de 
2015 del Servei de 
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Teleassistència 
domiciliària, per un import 
de 3.013,05 € 
Teleassistència. 

464 Identitat Cultura  9/7/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar els requisits per 
atorgar la llicència de barra 
de bar a la zona de la plaça 
del Silenci amb motiu de la 
Festa Major 2015 a  
l’entitat The 
Impresentables  Hoppers de 
la Garriga. 

465 Identitat Cultura  9/7/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar les bases pel 
concurs fotogràfic la 
Garriga 2015 amb motiu de 
la Festa Major 2015.   

466 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  9/7/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
concedir llicència 
d’ocupació de la via 
pública a l’Associació 
Escarabat Bum Bum per 
instal·lar una parada 
informativa i festiva, 
pintant les cares i jugant 
amb globus, a la plaça del 
Silenci, el dissabte 18 de 
juliol del 2015, de les 17h a 
les 20h, per tal de donar a 
conèixer aquest espai per a 
infants de 0 a 3 anys. 

467 Alcaldia Societat del 
Coneixement 

 10/7/15 Avocar puntualment la 
competència i adjudicar, de 
conformitat amb l’article 
138.3 en relació amb 
l’article 111 del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del 
sector públic, a l’empresa 
Nuvolink S.L, el contracte 
menor 013 2015 per a la 
millora de l’edifici EME-
EMAD  amb la instal·lació 
de cablatge estructurat 
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(informàtic), per un import 
de 8.264,00 euros i 
1.735,44 euros d’IVA, atès 
el pressupost que consta en 
l’expedient. 

468 Identitat Ensenyament  10/7/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar el preu públic per 
al curs intensiu de 
l’Escoleta de Teatre durant 
el mes de juliol de 2015. 

469 Identitat Ensenyament  13/7/15 Pagament a justificar de 
l’Àrea 
d’Identitat/Ensenyament 
per import de 300,00 €, per 
fer front a les despeses 
derivades de la compra de 
material de Disseny pels 
alumnes de l’Escola d’Art. 

470 Alcaldia Serveis 
interns/Secretaria 

 13/7/15 Desestimar el recurs de 
reposició interposat pel Sr. 
citat al decret en 
representació de Moviterra 
SA va contra resolució 
d’alcaldia de data 27 de 
gener de 2015 de 
declaració de 
l’incompliment de 
l’obligació del contractista 
de reparar els defectes 
deguts a deficiències en 
l’execució de l’obra, 
observats en el termini de 
garantia, al no acreditar-se 
la manca de responsabilitat 
de la recurrent en l’aparició 
dels desperfectes en les 
obres portades a terme a la 
Ctra. de l’Ametlla, 
concretament en els 
esfondraments de la 
calçada.  

471 Identitat Ensenyament  13/7/15 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
relació cobratòria dels 
rebuts corresponents a la 
quota inicial del curs 
2015/16 de l’Escola 
Municipal de Música 
“Josep Aymerich”, de 328 
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valors, per un import de 
23.916,00 euros 

472 Territori i 
Sostenibilitat 

Serveis urbans  13/7/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
adjudicar, de conformitat 
amb l’article 138.3 en 
relació amb l’article 111 
del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del 
sector públic, a l’empresa 
Jordi Pareras, SL, el 
contracte menor relatiu al 
servei per adequar a 
normativa el quadre de 
festes del carrer Mina 
cantonada el Passeig, per 
un import de 4.300 euros i 
903 euros d’IVA, atès el 
pressupost que consta en 
l’expedient. 

473 Alcaldia Serveis 
interns/Secretaria 

 13/7/15 Desestimar el recurs de 
reposició interposat per la 
senyora IGS  contra la 
notificació de la resolució 
d’Alcaldia, de data 4 de 
maig de 2015, mitjançant la 
qual es desestimava la 
reclamació per la 
responsabilitat patrimonial 
d’aquest Ajuntament, en 
relació amb les lesions 
sofertes quan va caure a la 
vorera del carrer dels 
Banys enfront dels 
números 74 i 76 Miquel 
Porter Moix, a causa de 
l’existència d’un escocell . 

474 Alcaldia Serveis 
interns/AOC 

 14/7/15 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  (5), en haver 
transcorregut el termini de 
dos anys sense que s'hagi 
realitzat la renovació de la 
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inscripció en el Padró a la 
qual estan obligats els 
ciutadans estrangers no 
comunitaris sense 
autorització de residència 
permanent. 

475 Identitat Cultura   14/7/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la signatura del 
conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de la 
Garriga i l’empresa 
Artristras SCCL, en què es 
pacten les condicions de la 
residència tècnica al Teatre 
de la Garriga el Patronat 
des del dia 15 al 24 de 
juliol de 2015. 

476 Alcaldia Serveis 
interns/Secretaria 

 15/7/15 Admetre a tràmit la 
reclamació presentada per 
la Sra. citada al decret, i 
iniciar expedient per a 
determinar la 
responsabilitat o no de 
l’Ajuntament i si aquest té 
l’obligació d’indemnitzar a 
la sol·licitant com a 
conseqüència dels danys i 
perjudicis patits el dia 20 
de juny de 2015, en caure a 
la plaça del Silenci. 

477 Territori i 
Sostenibilitat 

Disciplina 
urbanística  

 16/6/15 Iniciar l’expedient per 
exigir al propietari de la 
“Braseria Can Juanillo “del 
carrer Calàbria , núm., 127, 
cantonada carrer Farrans,  
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, arran de les 
queixes dels veïns degut als 
fums i les males olors 
generades pel 
funcionament de l’activitat 
que actualment s’expulsen 
a l’exterior del local a 
través d’un conducte situat 
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en una de les finestres de la 
façana del carrer Farrans . 

478 Identitat Ensenyament   16/7/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria del mes d’agost 
de 2015 (menjador de juliol 
i quota inicial curs 
2015/16) de l’Escola 
Bressol Municipal Les 
Caliues, de 111 valors i 
d’import 14.801,66 €. 

479 Alcaldia Serveis 
interns/Secretaria 

 17/7/15 Nomenar Secretari 
Accidental de l’Ajuntament 
de la Garriga el  Sr. Marcel 
Solé Pareras, durant els 
dies del 3 al 27 d’agost 
ambdós inclosos en 
considerar-se persona 
suficientment capacitada 
per desenvolupar aquest 
càrrec. 

480 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

17/7/15 Autoritzar a l’Assemblea 
Nacional Catalana, 
Territorial la Garriga, per 
instal·lar una parada 
informativa al carrer 
Centre, a l’alçada de la 
plaça de Can Dachs, els 
dies 18, 25 i 30 de juliol 
del 2015, de 09h a 14h i de 
17h a 21h. 

 Seguretat 
Ciutadana 

Seguretat 
Ciutadana 

  Resum d’infraccions de 
trànsit del  dia 15 de juny al 
dia 16 de juliol de 2015. 

 
 
Acords Junta Govern Local 
 
J.G.L. de 6/7/15 No hi ha assumptes per donar compte al Ple. 

J.G.L. de 20/7/15 61. Nomenament funcionari/es de carrera i adscripcions al lloc de 
treball:  Sr. Alfons Ferreira Riera, Sra. Cristina Comere List i Sra. 
Maria del Mar Isaac Acosta. 
 
65. Contractació per cobrir la reducció de jornada de la tècnica 
auxiliar de Biblioteca (Grup C1-14). 
 
67. Contractació de dues auxiliars administratives i pròrroga 
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Contractació Plans d’Ocupació Municipals 2015 subvencionats 
parcialment per DIBA; 3 paletes, 4 peons, i 2 auxiliars 
administratives 
 
69. Aprovació jornades de l'EMAD i l'EME i nomenament de caps 
de departament curs 2015-2016. 

 

INTERVENCIONS 

 

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

Ens hem llegit els quatre-cents vuitanta i escaig  decrets relacionats amb el despatx 

d’ofici  i tenim dubtes amb alguns.  Els cito:  el 18, 19, 28, 132, 156, 260, 332 i 398. 

 

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

Coincidim amb els companys de la C.U.P en alguns. El 18, el 28 i 344 perquè estan 

relacionats. És  una sanció i després una sanció encara major. El 41, voldríem una 

explicació d’aquesta modificació de c rèdit de 1.200 euros pel tema de la numeració de 

butaques del teatre que no ens quedava molt clara.  

Sobre el 230 volem saber si a la persona a la qual se li ha posat una sanció era 

reincident, perquè pensem que ja és bastant dur estar mendicant com perquè a sobre 

anem darrera d’aquesta gent. Voldria saber si era reincident o si era la primera vegada.  

El 245, volem que ens expliquin el tema de la coberta de la pista número 2, si era una 

despesa que quedava pendent de fer, si és un arranjament, o què és . 

El 292 per saber si aquesta petició que es fa a la Diputació encara ens endarrerirà més el 

tema de Can Luna. 

El 335, saber el motiu pel qual es renuncia a la subvenció i el 398 que també l’ha dit la 

Sra. Dachs, volem saber que es pot fer, en un moment en què a la SATI no hi ha res, 

amb aquest edifici, perquè veig que voleu intervenir. Gràcies. 

 

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

Els que teníem anotats ja s’han dit. Aquesta vegada ens ho heu posat  més difícils 

posant uns fulls de cap per amunt i uns altres de cap per avall  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Haurà estat sense voler al grapar l’expedient.  
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Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat: 

 Estem servits. 

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

 Si, servits ho estem amb 480 decrets!. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Servida estic jo també .. 

 

Segueix el Sr. Molinero. 

Si, ha estat una mica dur. En molts coincidim: el 18, el 28 i el 344. Afegeixo el 134, el 

144, el 188 i per acabar el 467. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Intentarem anar un per un. Cal dir que  hi ha una explicació per aquest despatx d’ofici 

tant llarg i amb tants decrets. En tot aquest període preelectoral fins a la constitució del 

nou ajuntament i la celebració de la primera junta de govern que va ser el 6 de juliol, 

s’ha hagut de treballar i funcionar a través de decrets, per aquest motiu hi ha aquesta 

acumulació en el despatx d’ofici. Això no és habitual, perquè com poden veure, és una 

barbaritat.  

El número 18 és sobre el tema de Can Violí. Es va aprovar la modificació de 

planejament per sentència judicial, que incrementava les càrregues externes als 

promotors. Abans, havien posat un recurs de cassació contra aquesta modificació que 

havia fet l’ajuntament de la Garriga, contra aquesta decisió que havia pres el tribunal, el 

jutge corresponent i ens hem hagut de personar.  

El número següent era el 19, és un ajornament d’un deute tributari. Quan hi ha un 

ciutadà o una ciutadana  o bé una empresa  que tenen algun problema per pagar un tribut 

o bé se li pot fer un endarreriment o bé es pot fraccionar. Venen, ho sol·liciten via 

instància i posteriorment es resol. En aquest cas és l’ajornament del  pagament d’un 

deute tributari de 216,08 euros. 

 

La Sra. Dachs demana des d’on es valoren les sol·licituds. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa. 
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Depèn del cas però normalment es valora des de l’àrea econòmica i en funció de la 

quantia òbviament es prenen unes determinacions o unes altres. Normalment quan una 

persona ve a demanar un fraccionament és que hi ha voluntat  de pagar i és millor 

facilitar el pagament , perquè sinó es pot convertir en un impagat.  

El 28 i el  344 que anaven vinculats. Aquesta entitat bancària és propietària d’una finca 

on havia caigut el mur i que a requeriment de l’ajuntament de la Garriga no l’havia 

arranjat. Per tant se li posa una primera multa que és aquesta de 300 €, el decret número 

28 i després al 344 la multa és de 1.000€ perquè és el segon avís i per tant la multa és 

major. Val a dir que ocupava la  via pública i que la conservació de la finca generava un 

perill  per si el mur continuava caient. Arrel d’aquesta segona multa s’han posat les piles 

i ho han arranjat. La caiguda del mur es va produir arrel de les ventades del 9 de 

desembre. 

El 41 és una modificació de crèdit, la 2015.11, per un import de 31.500€, per fer front a 

diverses despeses. Ara al despatx d’ofici presentem d’una altra manera les 

modificacions de crèdits perquè considerem que amb aquest informe previ de l’àrea les 

fem més entenedores. Més que quan només posem de quina partida es decreix i de quina 

s’incrementa. En aquest cas hi havia unes necessitats a l’àrea de noves tecnologies per 

fer front a unes inversions per a les escoles municipals i per qüestions pressupostàries hi 

va haver una part d’aquestes demandes de les escoles que no es van poder incorporar en 

el pressupost inicialment. Com sabíem que treballaríem amb uns romanents i que 

podríem fer aquestes inversions, quan ha arribat el moment i hem pogut disposar 

d’aquests diners és quan s’ha fet aquesta modificació de crèdit.  

Quinze mil euros seran per comprar equipaments per les escoles municipals, dotze mil 

euros són per l’adquisició d’Imacs per l’escola municipal d’art i disseny (EMAD) i tres 

mil euros per l’escola municipal de música(EMM), que en aquest cas inclou una 

pissarra digital, algun Pc, etc. Per part de l’àrea d’ensenyament també es sol·licita una 

transferència de 15.000€. Aquests 31.500€ surten de que cap allà el mes de març o abril, 

si no recordo malament, des de presidència de la Diputació de Barcelona, se’ns 

comunica que enguany als ajuntaments se’ns alliberarà del que és el pagament que li 

fem a la Diputació per fer-se càrrec de la recaptació dels tributs. És a dir, per fer-se 

càrrec de la recaptació dels tributs nosaltres els paguem un percentatge d’aquests tributs, 

ara ens han retornat aquest percentatge de tot el que es recapta en període voluntari, no 

els que venen amb recàrrec.  

Per tant de tots els cobraments de tributs en voluntari la part que es queda la Diputació 
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per fer aquesta gestió ens la retorna a l’ajuntament. Així doncs de la partida que teníem 

prevista a l’àrea d’hisenda, per pagar a la Diputació, ara se’ns alliberen, penso que en 

total eren 120.000€, que aquest any no haurem de pagar i que es poden destinar a altres 

coses. En aquest cas hi ha aquests diners que hem dit per les escoles, també hi ha 8.000 

euros del programari de l’escola de música, que ens ho venien demanant de manera 

reiterada . 

Aquesta modificació de crèdit també incorpora el suport per la redacció dels plecs 

tècnics del contracte de neteja pels edificis municipals, que té un cost aproximat d’uns 

4.000€. També es demanen 2.300 € per temes d’SGAE. Penso que aquest any ens 

havíem quedats curts en les previsions inicials que havíem fet i per tant s’havia 

d’incrementar. 

Referent al teatre, 1.200€ en material no inventariable, no sóc capaç de recordar que és 

aquest material, però si volen ja els donarem el detall. Tot plegat sumen aquests 31.500€ 

de la modificació de crèdits.  

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente: 

 Voldria saber perquè dins aquesta partida es minora el concert d’Amics de la Ràdio. 

 

Respon la Sra. alcaldessa: 

Perquè aquest any no es farà, han renunciat a fer-lo. Inicialment s’havia previst que a 

l’octubre o novembre es faria aquest concert d’Amics de la Ràdio, però han decidit no 

fer-lo i per tant es poden alliberar aquests 1.000€ que hi havia previstos.  

 

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

Jo a la modificació de crèdit em referia bàsicament a la modificació que diu “pagament 

de la numeració de les butaques del teatre”. 

 

Respon la Sra. alcaldessa:  

Si, són 1.200 € per la numeració de les butaques del teatre que s’han hagut de numerar 

de nou perquè hem tret alguna filera. 

 

Intervé el Sr. Albert Benzekry, regidor de cultura: 

Hi havia seients que no tenien visibilitat i s’han tret i les entrades que ara es venien no 

quadraven en la numeració del número de fila.  
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Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

 Com ja estaven numerades no sabia si és que havia hagut una altra intervenció. Gràcies. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa. 

El 132 és tal qual el que diu, declarar que ha caducat un expedient de responsabilitat 

patrimonial de l’any 2011, en el qual un comerciant de la Garriga sol·licitava una 

indemnització com a conseqüència dels danys i perjudicis de tipus econòmic que havia 

patit el seu negoci durant les obres de remodelació del carrer del Centre i concretament 

durant les obres de remodelació de la plaça de Can Dachs . 

Aquest expedient es caduca però com té dret a aquest tràmit s’inicia un de nou amb un 

altre número d’expedient, el 5/2015 . El ciutadà té dret a seguir reclamant però havia 

passat el termini i com no s’havia resolt es caducava.  

El 134 és un recurs de reposició que va presentar IG BCN, empresa que gestiona el 

complex de la piscina municipal, el dia 17 d’abril. Durant el període que aquest espai 

estava a concessió es va  anar a fer una inspecció per poder fer l’acta de tancament 

d’aquests 15 primers anys de concessió . En aquesta acta, per part de l’ajuntament i dels 

tècnics que van anar a fer l’inspecció, es detecta  una falta de cura en el manteniment de 

les instal·lacions, falta d’inversions en determinades zones d’aquest equipament, per 

aquest motiu se’ls fa un requeriment amb tot el  que es considera que cal reparar i deixar 

arranjat per tal que la nova empresa, siguin ells o uns altres, quan comencin des de zero 

ho tingui tot en condicions.  

A partir d’aquí es té, òbviament, una reunió entre els tècnics de l’empresa i els tècnics 

de l’ajuntament. Abans ells presenten aquest recurs de reposició que fa que tinguem 

aquesta trobada per arribar a un acord,, per veure en quin temps i forma han d’anar 

arranjant tot el que cal. Per aquest motiu hi ha aquest decret del recurs de reposició.  

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

 I ho arreglaran?. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

Moltes coses ja les estan arreglant i d’altres quedaran resoltes en aquests plecs que 

inclouen aquest mig milió d’euros d’inversió inicial d’aquesta primera anualitat de la 

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

Ara mateix tinc un dubte amb la resposta que ha donat la Sra. alcaldessa, perquè en 

teoria és que els tècnics de la casa van veure que deixaven sense arreglar, sense fer el 

manteniments la instal·lació, abans de deixar la concessió. Entenc que és una altra 

concessió la que vàrem aprovar fa uns dies, per quinze anys i per tant les mancances de 

manteniment de l’anterior concessió les han d’arranjar abans d’acabar aquesta 

concessió. Amb els 500.000€, d’aquesta inversió que han de fer com a nova 

concessionària, entenc que no han d’entrar aquests arranjaments.  

 

Respon la Sra. alcaldessa.  

El que passa és que es va posar a debat i a discussió i es va consensuar així. Hi havia 

coses que vam considerar que potser no els pertocava a ells fer-les i que s’havien posat 

en aquella llista i d’altres que si. Es van asseure els tècnics i van acordar quines coses 

corresponia fer a cadascú i ells van entendre que per exemple els plafons de fusta que hi 

ha dins la instal·lació s’havien malmès per un envelliment del material després de 15 

anys, que ells amb la nova concessió tenien ganes de reparar-ho i canviar-ho, però que 

havia estat un desgast del temps i no una manca de manteniment. Hi havia materials en 

què havia un desgast i van demostrar tècnicament que no havia estat una manca de 

manteniment.  

Amb el 144 s’arxiva un expedient iniciat per una infracció lleu de molèsties al veïnat 

per soroll. Tenint en compte que ha estat impossible localitzar l’infractor i  sent una 

infracció lleu, aquesta no cobria els costos de les notificacions. Per aquest motiu es va 

considerar que ens costaria més “el farciment que el gall”. Ara donaré la paraula al Sr. 

Secretari. 

 

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

Vam saber que aquesta persona estava ingressada en un centre i vam considerar que 

seria insolvent.  

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

Era jo qui havia demanat aquest aclariment i ara amb el que ha dit el Sr. Secretari penso 

que hi ha un altra element que abans no hi era. La meva pregunta era, tenint en compte 

que hi ha un altre punt, que ara no recordo, en què passa el mateix, el cost és més elevat, 
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perquè no es troba la persona, es desestima aplicar la sanció?. Si hi ha un altre motiu em 

sembla perfecte però sinó les sancions no només són per recaptar, les sancions són 

perquè la gent compleixi les normes, per tant potser tenim alguna cosa mal feta. En altre 

cas l’única cosa que li caldria a un veí és no estar localitzable i així mai se li podrà 

aplicar una sanció. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa  

Referent al 156, suposo que la pregunta té a veure amb el fet que la factura diu abril de 

2014. No sé qui ho ha preguntat, però hi ha una errada, ha de dir 2015. 

 

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

Ho havia preguntat jo. També vull dir que entenem que Vivers de Bell-Lloch ja tenen 

un contracte i això és una factura a part. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

Correcte, això va a part. Són unes feines que no estan contemplades en el contracte del 

verd urbà que actualment tenim. És el que varem explicar l’altre dia a la Comissió de 

Territori, que tot això que no està previst, ni està inclòs en el contracte actual, ha d’anar 

per extra. Per això aquestes factures que es van generant amb les feines extres. 

El 188 no s’ha resolt encara, van havent-hi denuncies per part dels veïns i per tant 

continua. 

El 230 és una sanció per mendicitat a la via pública a una persona que no s’ha pogut 

localitzar, aquesta no està ingressada, en tot cas desconeixem “el seu paradero”. 

 

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

 Si, vivien en un solar a prop Barcelona, un solar que hi havia amb caravanes. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

Bé, però en tot cas no és que aquí no es tingui sensibilitat amb les persones que tenen 

una necessitat determinada, el que passa és que quan això és professionalitza i venen en 

de fora en tren es crea un hàbit i  això s’ha de combatre.  

 

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

 Volia saber si era una cosa puntual o bé era una cosa ja  institucionalitzada. 
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Segueix la Sra. alcaldessa: 

 Certs dies a la setmana ja venen, sobre tot el dia del mercat. Es professionalitza.  

El 245 també és un expedient de modificació de crèdit. En aquest cas d’incorporació de 

romanents d’exercicis anteriors, s’incorporen 423.318,75€ de sobrants d’altres 

inversions.  

És així Sra. interventora?. Són inversions que havien quedat pendents d’exercicis 

anteriors i que per tant s’ha d’incorporar en la seva totalitat en aquest exercici i se’ls hi 

dóna el destí que està establert. 

 

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

Però jo volia que m’expliquessin de tota la “retaila” que hi ha, només la coberta. És a 

dir els 12.500€  què eren. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

 Són diners que van sobrar. 

 

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

 És a dir són diners que van sobrar, no que es van invertir. 

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

Sembla que es incorrecte perquè posa alta i potser hauria de dir que en un lloc es dóna 

d’alta i en un altre es dóna de baixa. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

Si, està malament perquè a tots dos llocs posa alta i per aquest motiu no s’entén, 

s’hauria de corregir. 

 

Intervé la Sra. Sònia Lòpez, interventora de la corporació: 

Està  bé , no és com una transferència, que dones d’alta l’ingrès . És el que hem explicat 

abans, aquesta incorporació és obligatòria, és un romanent que es diu afectat. És a dir 

ens van donar uns diners per fer unes actuacions i les hem de fer perquè les hem de 

justificar, per tant és obligatori fer-ho. I com és una despesa de l’any passat  la donem 

d’alta, però també donem d’alta l’ingrés que ara està en aquest “limbo”  de l’estalvi. 
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Segueix la Sra. alcaldessa: 

 És a dir donem d’alta l’ingrés i donem d’alta la despesa. 

El 260 és aprovar el pagament d’una factura de gener de 2015 corresponent al pagament 

al registre de la propietat dels terrenys de l’INCASOL, que ara tornen a ser de propietat 

municipal. 

El 292 és una subvenció que es va sol·licitar per tenir un assessorament tècnic per 

realitzar un estudi d’usos de Can Luna. Això no vol dir en cap cas que s’endarrereixi el 

tema de les obres de Can Luna. Vol dir que tal i com està en aquests moments 

l’equipament de Can Luna, un cop arranjada la teulada, perquè ningú corri perill, 

demanem que es pot fer amb un espai tal com està. Idees sobre que es pot fer en un 

espai com el que tenim actualment sense que estigui encara transformat en el que serà 

definitivament Can Luna. Això és el que s’ha sol·licitat, una assessoria tècnica a la 

Diputació. Una cosa és independent de l’altra. En l’altre tema cal dir que hi ha una 

despesa aprovada per tal de fer front a la reparació del tros de teulada, per fer 

l’arranjament del sostre de la nau més gran, allà on hi havia els telers, per tal que de 

manera immediata puguem disposar d’una sala polivalent per fer allò que considerem 

oportú.  

El 332 és l’aprovació i l’adjudicació a l‘empresa que diu aquí al despatx d’ofici, del 

contracte menor de disseny, per tal que ens facin el disseny del Garric, de tots els díptics 

i tot el material gràfic que es pugui necessitar des de l’ajuntament per comunicar el que 

sigui necessari. Es treu a concurs i s’adjudica a aquesta empresa de la Garriga que l’ha 

guanyat. 

 

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

L’hem comentat perquè hem vist que era un import suficientment elevat com perquè 

pogués contenir fins i tot una mitja jornada dedicada a disseny, que formés part de l’àrea 

de Comunicació. Era tant elevat l’import que pensaven que potser ho podria assumir 

l’ajuntament, però m’imagino que ja ho deveu haver contemplat. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

A més tenim una llei que ens prohibeix incrementar la plantilla i per tant no podem 

contractar a ningú que no sigui un servei essencial, que també està molt tipificat. 

 



 

p.o. 29/07/2015 
 

115

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

 Bé, hi ha fórmules.  

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

De fet això ja es duia a terme des de l’ajuntament però els programes, el programari que 

has d’anar actualitzant és més costós que el fet que ho faci una empresa. També quan es 

caduquen llicències, etc, al final has de pagar molt més.  

La següent resolució és una mica estranya, és renunciar a la subvenció que ens havia 

donat la Diputació de Barcelona de 5.000€ per l’adquisició del sistema de projecció 

digital del cinema Alhambra per part de l’associació Cine Club de la Garriga. El que ha 

passat és que la DIBA no pot donar una subvenció directament a un particular i el dia 

que es va demanar aquesta subvenció estava previst que la digitalització i la compra de 

l’equip de digitalització del cinema Alhambra fos a través del Cine Club. Una part eren 

els diners que ja s’havien recollit  i una altra aquest 5.000€ que varem aconseguir que en 

donés la Diputació.  

La realitat al final, per motius que ara no entrarem, és que no ha estat el Cine Club qui 

ha comprat l’equip de digitalització de la sala i s’ha comprat directament des de qui 

gestiona el cinema, que és el Sr. Miró. Llavors les factures d’aquest equip van a nom 

d’un particular i per tant l’administració no ho pot subvencionar. Ho hauria pogut fer si 

això hagués estat a través de l’associació Cine Club, però no ha estat possible per 

motius en què l’ajuntament no hi pot entrar. És un tema particular entre el Cine Club i la 

propietat del cinema i per tant hem de renunciar a la subvenció. Hem intentat amb mil 

fórmules no haver-la de retornar, però des d’Intervenció de la Diputació en cap cas han 

acceptat subvencionar una factura que anés a nom d’un particular.  

El 398 és una ordre d’execució per requerir a la propietat dels edificis i terrenys de 

SATI Grupo Tèxtil, el compliment de les obligacions de mantenir els terrenys i les 

edificacions en condicions de seguretat, salubritat i ornament. En aquest cas venia 

motivat perquè havia hagut el trencament i caiguda d’un tros de la part superior de la 

façana i un despreniment generalitzat del recobriment i esquerdes arreu de la façana. Es 

va fer aquest requeriment i de seguida, per part de l’administrador concursal, van actuar.  

Finalment el 467. 

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

 La pregunta és si amb això es resolen les mancances aquelles de què tan havíem parlat. 
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Segueix la Sra. alcaldessa: 

És un contracte amb una empresa per la millora de l’edifici EME-EMAD  amb la 

instal·lació de cablatge estructurat (informàtic), per un import de 8.264,00 euros i 

1.735,44 euros d’IVA. És a dir cablejar les escoles perquè puguin tenir tota la 

connectivitat. És una inversió que és fa i s’ha fet a través d’aquesta empresa.  

 

El Ple de l’Ajuntament resta assabentat 

 

 

3.  Aprovació de la Xifra del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2015. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria /unitat de padró 

 

Antecedents 

 

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

Resum Numèric del Padró d’Habitants amb data de referència  1 de gener de 2015, on es 

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

 

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

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

gener de 2.015, i que aquest organisme a donat el seu vist-i-plau. 

 

Atès que l’article 42 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableix que la formació, manteniment, 

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

que estableix la legislació estatal. 

 

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

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

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

 

Fonaments jurídics 
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Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya. 

 

Decret 140/1988, 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de demarcació territorial i 

població dels Ens Locals. 

 

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

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

 

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

 

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

 

ACORD: 

 

Primer.- Aprovar  la xifra del Padró Municipal d’Habitants, a 1 de gener de 2015, el qual dóna 

el resultat següent: 

 

Població empadronada: 15.741 habitant. 

 

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

l’article 81 del RD 1690/1986 

 

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

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Aquest punt de l’ordre del dia és l’aprovació de la xifra del padró municipal a data 1 de 

gener de 2015. Com ja saben cada any per aquesta època s’ha de donar compte de la 

xifra del padró municipal, però a data 1 de gener. En aquest cas la xifra que portem a 

aprovació i que hem de votar, tot i que no podem triar si ens agrada o no, és de 15.741 

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

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

la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

4. Determinació de les festes de caràcter local per a l’any 2016 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria  

 

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

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

2016, abans del dia 30 de setembre de 2015. 

 

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

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

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

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

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

 

Vist que es va publicar al DOGC número 6888 de 9 de juny de 2015, l’Ordre EMO/168/2015, 

de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a 

l‘any 2016, i on s’estableix que els ajuntaments proposaran dues festes locals que no poden 

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

ordre. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Fixar per a l’any 2016 les següents festes de caràcter local  de la Garriga: 

 

• Dia 18 d’abril  de 2016 

• Dia  3 d’agost de 2016 
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Segon. Donar compte al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat per a l’aprovació 

definitiva pel Conseller d’Empresa i Ocupació. 

 

INTERVENCIONS 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Es va parlar  a la reunió de la junta de portaveus, perquè si bé des de l’equip de govern 

teníem clara una data, que era el dia 3 d’agost, festa major de la Garriga , l’altra no la 

teníem tan clara i per aquest motiu la vam posat a debat . Majoritàriament es va optar, 

tenint en compte com cau el calendari i totes les festes del 2016,  proposar el dilluns 18 

d’abril . La proposta que  es porta a debat i a aprovació si s’escau, és el dia 18 d’abril i 

el 3 d’agost. 

 

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

Nosaltres estem d’acord amb aquestes dues dates, tal i com ja varem dir a la junta de 

portaveus, però instem al govern a fer un procés participatiu a partir d’ara per escollir 

aquestes dates a nivell de poble, perquè segurament generen certes reticències per 

diferents col·lectius, com ja ens vareu expressar, (des del Consell Municipal 

d’Educació, fins a diferents comerços), que potser podrien escollir la data . Obrir-ho al 

poble és una eina senzilla i els instem a que ho tinguin en compte per començar a 

generar cultura participativa. Tot i així aquestes dates ens semblen molt bé. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Prenem nota. 

 

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

 Confirmem el que vam dir a la junta de portaveus, que estem d’acord. Res més a dir.  

 

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

Nosaltres també confirmem que no estem d’acord, que nosaltres no hi creiem en el 3 

d’agost, perquè entenem que la festa major ha de ser en unes dates continuades i fer una 

festa local al mig de la setmana no dóna continuïtat a la festa major. Per aquest motiu 

ens abstindrem.  
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Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

Nosaltres també ens abstindrem i explico les dues raons. Referent al dilluns 18 d’abril, 

varem llençar la proposta que fos, com havia passat aquests dos darrers anys, festa el 

dilluns després de la festivitat de Corpus. S’havia fet així un any perquè va coincidir 

amb el dilluns de Pasqua i l’últim any perquè així ho varem escollir després que ens ho 

van demanar al coincidir  amb les eleccions. És veritat que el Consell Escolar Municipal 

ens havia expressat que potser no era una opció que agradés molt a les escoles . En tot 

cas crec hi pot haver interessos contraposats i no ens semblava una bona opció. El 18 

d’abril simplement és una data escollida perquè els dies de festa quedessin més ben 

repartits, però no veiem que hi hagi un motiu perquè sigui festa, ens continua agradant 

més l’altra opció. Però la raó més important també té a veure amb el  que ha comentat el 

Sr. Valiente, nosaltres tenim dubtes que sigui una bona cosa que continuï la festa major 

el dia 3. Darrerament havíem estat capaços de canviar la festa i que no coincidís amb el 

dia 3, que és com si diguéssim la festa oficial, per tant no veiem perquè no s’hauria 

d’haver posat el dilluns i d’aquesta manera garantir que fem la festa major abans. A 

nosaltres aquest 3 ens fa sospitar que és tria per poder fer la festa major més endavant i 

mai hem estat d’acord amb això. Per aquest motiu i com tampoc som una oposició de 

molt pes   ens abstindrem. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Tenint en compte les opinions de tothom i prenent nota que probablement serà un 

exercici bo obrir un debat participatiu amb temps, perquè aquest any diguem que ens ha 

agafat una mica a contra peu, procedirem a la votació.  

 

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

Si-Solidaritat) i 2 abstencions (PSC-CP i ICV-EUiA-E), dels 17 membres assistents, essent 17 

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

 

 

5. Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de la 

Garriga  

 

ÀREA FUNCIONAL: Serveis interns/RH 
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Antecedents  

 

Vist que en el Ple de l’Ajuntament,en sessió ordinària del 17 de desembre de 2014, s’aprovà la 

Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de la Garriga, entre els que s’inclou: 

 

RELACIO DE LLOCS DE TREBALL (Exercici 2015), modificada pel RDL 8/2010 

LLOCS DE TREBALL 

Nivell de 
Coneixement 
de Català 

Grup de 
classificació Nivell C.D. C.Específic 

Condicions 
de Treball 

Forma de 
Provisió Dotació Règim 

Caporal B C2 16 880,30 120,33 CO 4 F 

Agent B C2 14 747,78 120,34 CO 22 F 

 

Vist que mitjançant l’article 65 de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres 

i administratives es modifica la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, afegint una 

disposició addicional, la setena, amb el text següent: 

“Setena 

1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d’agent i caporal de 

l’escala bàsica es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el 

grup C1, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció 

pública. 

2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base 

resultant de la classificació en el grup C1 es dedueix de les retribucions 

complementàries de la relació de llocs de treball corresponent. 

3. Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del canvi de 

classificació a què fa referència aquesta disposició s’han de valorar d’acord amb el 

grup de classificació al qual pertanyia el funcionari en el moment que van ésser perfets. 

4. Els aspirants a la categoria d’agent han de percebre, durant la realització del curs 

selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, les retribucions bàsiques 

corresponents als grup C2. 

5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no comporta equivalència 

o reconeixement en l’àmbit acadèmic, docent o educatiu. 

6. Les referències de l’article 24.2 d’aquesta llei s’han d’entendre referides als nous de 

classificació professional: 

-a l’escala superior, el grup A1 
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-a l’escala executiva, el grup A2 

-a l’escala intermèdia, el grup C1 

-a l’escala bàsica, el grup C2” 

 

Com sigui que tota norma legal és d’obligat compliment i, per tant, cal adaptar els diferents 

instruments de gestió de personal al que disposa el nou marc legislatiu.  

 

Vist que aquesta llei ha estat publicada en el DOGC núm. 6830 de 13 de març de 2015 i entrà en 

vigor el dia 14 de març de 2015. 

 

Vist l’informe emès el 25 de març de 2015 per la Direcció General d’Administració de 

Seguretat en el que es diu: 

 

-aquesta modificació ho és sens perjudici de l’aplicació de l’Ordre EDU/272/2008, de 23 de 

maig, per la qual s’estableix l’equivalència, en l’àmbit de Catalunya, de la categoria d’agent 

dels cossos de les policies locals de Catalunya al títol de tècnic corresponent a la formació 

professional del sistema educatiu i l’Ordre ECD/405/2014, de 12 de març, per la qual 

s’estableix l’equivalència d’agent de l’escala bàsica dels cossos de la policia local de 

Catalunya al títol de tècnic corresponent a la formació professional del sistema educatiu. 

 

-La reclassificació administrativa de caràcter econòmic regulada és d’aplicació a tots els 

agents i caporals de l’escala bàsica de les policies locals, amb independència de la titulació, 

perquè no es produeix una modificació dels grups de classificació en que s’estructura una 

organització policial ni tampoc una modificació de la titulació per a l’accés o per a la 

promoció professional. 

 

-també és d’aplicació als funcionaris interins, d’acord amb la Directiva 1999/70/Ce del 

Consell, de 28 de juny de 1999. 

 

-La llei no modifica l’article 24 sobre escales i categories, de forma que els membres de 

l’escala bàsica (agents i caporals) continuen classificats en el grup C2 (antic C), no s’ha de fer 

cap canvi en les plantilles orgàniques del cos policial.  

 

Vista la nota informativa emesa per la FMC el 25 de març de 2015 en la que es diu: 
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-a) Efectes de la reclassificació dels agents i caporals del grup C2 al grup C1: 

[... l’agent o caporal continuarà cobrant anualment el mateix, si be la seva distribució serà 

diferent]. 

[...si no obtenen les titulacions que requereix la nova categoria no podran optar als drets 

associats a la mateixa (promoció, carrera professional, mobilitat interadministrativa, etc., com 

tampoc a la consolidació dels triennis del grup C1, en la mesura que la seva percepció està 

vinculada a la possessió de la titulació associada a aquesta categoria]. 

 

Vist que la Mesa de Negociació s’ha reunit el dia 21 de juliol de 2015 per debatre aquesta 

qüestió i tots els membres estan d’acord en que l’aplicació d’aquesta mesura comporta que la 

diferència retributiva des sou base resultant de la classificació en el grup C1 es dedueixi del 

Complement Específic d’aquests llocs de treball de manera que no hi hagi increment global de 

retribucions i per tant es proposa l’aprovació en el Ple de la modificació de la Relació de Llocs 

de Treball de l’Ajuntament de la Garriga amb el següent detall: 

 

RELACIO DE LLOCS DE TREBALL (Exercici 2015), modificada pel RDL 8/2010 

LLOCS DE TREBALL 

Nivell de 
Coneixement 
de Català 

Grup de 
classificació  Nivell C.D.  C.Específic  

Condicions 
de Treball 

Forma 
de 

Provisió  Dotació  Règim  

Caporal* B C1* 16 772,28* 120,33 CO 4 F 

Agent * B C1* 14 639,76* 120,34 CO 21 F 

Agent (durant el curs a l’ISPC)* B C2* 14 747,78 120,34 CO 1 F 

*En aplicació de l’article 65 de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i 

administratives es modifica la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals. 

 

Així com l’aplicació de l’article 44 del II Acord de Condicions de Treball del Personal 

Funcionari en els termes acordats. 

 

Vist l’informe de la tècnica de Recursos Humans amb el vistiplau del regidor de Règim Intern i 

Societat del Coneixement de data 16/04/2015. 

 

Vist l’informe de secretaria de data 16 de juliol de 2015 sobre la legislació aplicable i tramitació 

a seguir. 
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Vista la fiscalització prèvia de la Intervenció. 

 

Fonaments de Dret 

 

Atès el que disposa l’article 65 de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres 

i administratives pel qual es modifica la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, 

afegint una disposició addicional, la setena. 

 

Atès el que disposa l’article 24 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals. 

 

Atès el que disposa l’article 44 del II Acord de Condicions de Treball del Personal Funcionari 

de l’Ajuntament de la Garriga en relació a la percepció econòmica en funció dels triennis 

meritats amb anterioritat. 

 

Atès el que disposa l’article 20 apartat set de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de 

Pressupostos Generals de l’Estat per al 2015, que diu: “Lo dispuesto en los apartados 

anteriores debe entenderse sin perjuicio de la adecuaciones retributivas que, con carácter 

singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por 

la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución 

de los objetivos fijados al mismo”.  

 

Atès allò que disposa l’article 72 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de 

l’Empleat Públic, que regula l’estructuració de l’ocupació pública. 

 

Vist allò que estableix l’article 126.4 del RDL 781/86, de 18 d’abril, determina que les 

corporacions locals aprovaran les relacions de llocs de treball, amb el contingut que estableixi la 

legislació bàsica sobre funció pública i que es confeccionaran d’acord amb les normes previstes 

a l'article 90.2 de la llei 7/85, reguladora de les bases de règim local. 

 

Vist allò que estableixen els articles 29 a 33 i 66 del decret Legislatiu 1/97, pel qual s’aprova la 

refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria 

de funció pública. 
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Vist el que disposen els articles 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, quant al 

contingut que hauran de tenir les relacions de llocs de treball corporació; i que consten en 

l’expedient tots els documents exigits. 

  

Vist  l’article 22.2.i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i els articles 52.2.j i 283 del DL 2/2003, 

que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, en el qual es disposa 

que el Ple és l’òrgan competent per aprovar la relació de llocs de treball amb el quòrum de 

majoria simple. 

 

És per tot això es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 

 

Primer.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball del personal de l’Ajuntament 

de la Garriga de l’exercici 2015 per tal de donar compliment a l’article 65 de la Llei 3/2015, de 

l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives pel que es modifica la Llei 

16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals, en els següents termes: 

 

RELACIO DE LLOCS DE TREBALL (Exercici 2015), modificada pel RDL 8/2010 

LLOCS DE TREBALL 

Nivell de 
Coneixement 
de Català 

Grup de 
classificació  Nivell C.D.  C.Específic  

Condicions 
de Treball 

Forma 
de 

Provisió  Dotació  Règim  

Caporal* B C1* 16 772,28* 120,33 CO 4 F 

Agent * B C1* 14 639,76* 120,34 CO 21 F 

Agent (durant el curs a l’ISPC)* B C2* 14 747,78 120,34 CO 1 F 

*En aplicació de l’article 65 de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i 

administratives es modifica la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals. 

 

Segon.- Establir que els triennis meritats amb anterioritat als efectes administratius de caràcter 

econòmic d’aquest acord així com els meritats amb posterioritat s’abonaran per les quanties 

establertes en la normativa Estatal per al grup de classificació C1, amb l’excepció dels aspirants 

a la categoria d’agent durant la realització del curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya que els percebran d’acord amb el que estableix la normativa esmentada per al grup 

C2. 

Tercer.-Establir que els efectes administratius de caràcter econòmic d’aquesta modificació ho 

seran amb efectes retroactius del 14 de març de 2015. 
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Quart.- Imputar el cost d’aquesta despesa per un import de 5.000,00€ a l’aplicació 

pressupostària 15.102.13200.12006 SEG.P.Funcionari.RBàsiques.Triennis. 

 

Cinquè.- Procedir a la publicació d’aquest acord en el butlletí Oficial de la Província per un 

termini de 15 dies, d’acord amb el document que s’adjunta a l’expedient, durant els quals els 

interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple. La modificació de la 

relació es considerarà definitivament aprovada si durant el citat termini no s’han presentat 

reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per a resoldre-les. 

Un cop aprovada definitivament es remetrà una còpia d’aquesta a l’Administració de l’Estat i a 

l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma. 

Sisè.- Donar trasllat d’aquest acord a les persones interessades i al Comitè Unitari de Personal. 

 

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

 

INTERVENCIONS  

La Sra. alcaldessa atorga la paraula a la Sra. Montse Llobet, regidora de RH. 

 

Intervé la Sra. Montserrat Llobet, regidora de serveis interns (Organització, RH, Arxiu, OAC): 

Bona tarda a tothom. Resumint diré que a mitjans del mes de març va sortir una nova 

llei que deia que les categories de la policia local, d’agent i caporals, que fins ara 

estaven classificats dins el grup C2, passarien a ser C1. Aquesta llei també deixa clar 

que malgrat aquesta modificació de categoria no hi ha cap increment del seu sou. 

Aquesta diferencia de categoria es farà restant del complement específic. En funció 

d’aquesta nova categoria es pagaran els triennis antics. 

 

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

Nosaltres estem d’acord amb aquesta modificació, ho diu la llei, a més formem part de 

la Mesa de negociació i ja varem estar d’acord. El dubte estava en si això dels triennis 

s’havia de fer amb caràcter retroactiu o no. Estem d’acord amb fer-ho perquè fins ara 

qualsevol modificació dels llocs de treball de l’ajuntament s’ha fet així i no seria de 

justícia fer-ho diferent. Tot i això volem que quedi constància que s’està cometent una 

il·legalitat pel que fa a la normativa i al que diu el conveni. Potser caldria revisar 
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aquesta clàusula del conveni tal i com es va preveure a la  Mesa de Negociació. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Si m’ho permet li diré que no és una il·legalitat, perquè si fos així no ens ho estaríem 

plantejant. Si que la llei diu una cosa, però el nostre conveni supera el que diu la llei. És 

a dir nosaltres tenim un conveni que en aquest moment millora la llei i per tant mentre 

estigui vigent aquest conveni amb aquesta clàusula i s’accepti per part dels serveis 

jurídics de la casa podrem tenir un conveni que millora les condicions dels treballadors i 

les treballadores de la casa. Era per aclarir que no estem fent cap il·legalitat, que tenim 

aquest marc, vigent en aquest moment ho cobreix. Una altra cosa és que, probablement, 

d’aquí un temps no tinguem aquest marc perquè això caigui del nou conveni. Però ara 

no fem cap il·legalitat, perquè tenim un paraigua que penja del conveni i que està vigent, 

per aquest motiu podem pagar retroactivament els triennis com si fossin C1. 

 

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

Diguem doncs que la llei és contrària al conveni, perquè quedi clar, i que es va 

expressar  a la Mesa de Negociació.  

 

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

 Res a dir estem d’acord.  

 

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

 Hi estem d’acord. 

 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat: 

 També hi estem d’acord.  

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

 Res a afegir, estem d’acord.  

 

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

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

la Corporació, aprova la proposta d’acord. 
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6.  Modificació de l’acord de creació de l’òrgan tècnic de control i seguiment dels diferents 

contractes de gestió indirecta mitjançant concessió administrativa dels serveis públics 

municipals i designació del tècnic municipal representant de cada una dels diferents 

òrgans. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/Contractació  

 

ANTECEDENTS 

 

I.- L’Ajuntament de la Garriga ha realitzat en els darrers anys diversos contractes de gestió de 

servei públic mitjançant concessió administrativa, per gestionar de manera indirecta els serveis 

municipals que seguidament es detallen: 

 

a) Piscines municipals 

b) Escola Bressol Municipal 

c) Centre de visitants 

d) Bar dels pinetons 

e) Bar del teatre 

f) Recollida d’escombraries 

g) Neteja de la via pública 

h) Cementiri municipal 

i) Casals infantils 

j) Concessió d’aigües municipals 

k) servei de manteniment, gestió i control de les zones d’estacionament regulat amb 

limitació horària de pagament (zona Blava) i gratuïtes (zona vermella). 

 

Alhora, l’Ajuntament realitza contractes de serveis que per la seva complexitat i per l’import 

anual destinat al seu abonament, es considera convenient dur a terme un seguiment més intensiu 

de la seva execució, aquests son: 

 

a) serveis de neteja de les dependències municipals 

b) serveis de manteniment  del verd urbà 
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II.- Per aconseguir un control real i efectiu de l’execució de cadascun dels contractes esmentats 

afavorint així una gestió eficaç,  es considera adient crear un òrgan tècnic de control i seguiment 

per cada un dels contractes, que assumirà el rol de responsable del contracte establert pel 

TRLCSP en el seu article 52. Alhora, un dels membres de l’òrgan serà el representant 

interlocutor amb l’empresa concessionària. 

 

III.- Aquest òrgan es reunirà cada cop que sigui necessari i un mínim de 4 cops l’any, 

coincidents amb el final de cada trimestre i serà el responsable de prendre les decisions que 

afectin a la concessió i que posteriorment s’hauran de ratificar per l’òrgan competent. Entre 

d’altres i sense que el llistat sigui exhaustiu: 

 

 

• Supervisarà l’execució del contracte;  

o Informarà si és el cas, les inversions a realitzar pel concessionari i el pla 

d’amortització de les mateixes proposat. 

o Informarà en relació als nous serveis proposats pel concessionari 

o Informarà la proposta de preus dels nous serveis o en el seu cas de la proposta 

de revisió dels existents. 

o Serà consultat sobre la substitució del personal existent o sobre la incorporació 

de nou personal. 

o Qualsevol qüestió que pugui sorgir en el termini de la concessió 

 

• Controlarà i gestionarà les incidències contractuals i farà proposta d’inici d’expedients 

d’incidències, sancionadors, de resolució del contracte etc. si cal. 

• Farà un informe anual d’avaluació i seguiment de la concessió que figurarà dins 

l’expedient i que farà referència als resultats anuals obtinguts tant en relació als aspectes 

econòmics i pressupostaris com als aspectes de caràcter tècnic. 

• Farà l’informe final d’avaluació del contracte. 

 

IV .- La composició dels diferents òrgans tècnics és la següent:  

 

Contractes de gestió de serveis públics 

 

Piscines municipals 
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Secretari de la corporació, interventora de la corporació, enginyer municipal - cap de serveis 

territorials, regidor de l’àrea, tècnica auxiliar de contractació  i tècnic d’esports, qui actuarà 

com a interlocutor amb l’empresa concessionària. 

 

Escola Bressol Municipal 

Secretari de la corporació, interventora de la corporació, enginyer municipal - cap de serveis 

territorials, regidor de l’àrea, tècnica auxiliar de contractació  i  la tècnica superior d’educació 

-  cap de serveis a les persones, qui actuarà com a interlocutora amb l’empresa concessionària. 

 

Centre de visitants 

Secretari de la corporació, interventora de la corporació, enginyer municipal - cap de serveis 

territorials, regidor de l’àrea, tècnica auxiliar de contractació, la tècnica auxiliar de turisme  i  

el tècnic de patrimoni, qui actuarà com a interlocutor amb l’empresa concessionària. 

 

Bar dels pinetons i bar del teatre  

Secretari de la corporació, interventora de la corporació, enginyer municipal - cap de serveis 

territorials, regidor de l’àrea de Via pública i regidor de l’àrea de Cultura, tècnica auxiliar de 

contractació,  el tècnic assessor de via pública i  la tècnica de cultura, que actuaran com a 

interlocutors amb l’empresa concessionària. 

 

Recollida d’escombraries 

Secretari de la corporació, interventora de la corporació, enginyer municipal - cap de serveis 

territorials, regidor de l’àrea, tècnica auxiliar de contractació  i  la tècnica de Mediambient qui 

actuarà com a interlocutora amb l’empresa concessionària. 

 

Neteja de la via pública 

Secretari de la corporació, interventora de la corporació, enginyer municipal - cap de serveis 

territorials, regidor de l’àrea, tècnica auxiliar de contractació  i  el tècnic assessor de via 

pública, qui actuarà com a  interlocutor amb l’empresa concessionària. 

 

Cementiri municipal 

Secretari de la corporació, interventora de la corporació, enginyer municipal - cap de serveis 

territorials, regidor de l’àrea, tècnica auxiliar de contractació  i  la TAG de secretaria, qui 

actuarà com a  interlocutora amb l’empresa concessionària. 
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Casals infantils 

Secretari de la corporació, interventora de la corporació, enginyer municipal - cap de serveis 

territorials, regidor de l’àrea, tècnica auxiliar de contractació  i  la tècnica d’educació, qui 

actuarà com a interlocutora amb l’empresa concessionària. 

 

Concessió d’aigües municipals 

Secretari de la corporació, interventora de la corporació, regidor de l’àrea, tècnica auxiliar de 

contractació  i enginyer municipal - cap de serveis territorials, qui actuarà com a interlocutor 

amb l’empresa concessionària. 

 

Servei de manteniment, gestió i control de les zones d’estacionament regulat amb limitació 

horària de pagament (zona Blava) i gratuïtes (zona vermella). 

Secretari de la corporació, interventora de la corporació, enginyer municipal - cap de serveis 

territorials, regidor de l’àrea, tècnica auxiliar de contractació  i  el tècnic assessor de via 

pública, qui actuarà com a  interlocutor amb l’empresa concessionària. 

  

Contractes de serveis 

 

Servei de neteja de les dependències municipals 

Secretari de la corporació, interventora de la corporació, enginyer municipal - cap de serveis 

territorials, regidor de l’àrea, tècnica auxiliar de contractació  i  el cap de conserges de 

l’Ajuntament, qui actuarà com a  interlocutor amb l’empresa concessionària. 

 

Servei de manteniment del verd urbà 

 

Secretari de la corporació, interventora de la corporació, enginyer municipal - cap de serveis 

territorials, regidor de l’àrea, tècnica auxiliar de contractació  i  la tècnica de medi ambient, 

qui actuarà com a  interlocutor amb l’empresa concessionària. 

 

V.- Vist l’acord del Ple de l´Ajuntament , en sessió ordinària del dia 25 de febrer de 2015, on es 

va aprovar la creació de l’òrgan tècnic de control i seguiment dels diferents contractes de gestió 

indirecta mitjançant concessió administrativa dels serveis públics municipals i designació del 

tècnic municipal representant de cada una dels diferents òrgans 
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VI.-  Vistes les eleccions locals celebrades el passat dia 24 de maig de 2015, i que en el ple de 

l’ajuntament celebrat el dia 13 de juny, es va constituir la nova corporació municipal.   

 

VII.-  Vista la Resolució d´Alcaldia  de data 16 de juny de 2015 on es procedeix a designar els 

nous regidors responsables de les noves àrees. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

Article 52 i la disposició addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  

 

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la 

Legislació aplicable procedint la seva aprovació al ple de la corporació de conformitat amb 

l’article 123.1.c) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local.  

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Aprovar la modificació de l’acord  de creació dels òrgans tècnics de control de les 

concessions municipals establerts a la part expositiva de l’acord. 

 

Segon. Establir que la creació dels òrgans tècnics de control així com la seva composició es 

publicarà al perfil del contractant de l’Ajuntament de la Garriga. 

 

Tercer. Notificar el present acord als membres integrants dels diferents òrgans tècnics de 

control. 

 

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

 

INTERVENCIONS 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 
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Varem acordar crear unes comissions que puguin fer, tal i com el seu nom indica, el 

seguiment de totes les concessions administratives dels serveis  municipals que estan 

gestionant de manera indirecta aquests serveis que ha de prestar l’administració. En 

aquest cas serien les piscines municipals, l’escola bressol, el centre de visitants, el bar 

dels Pinetons, el bar del Teatre, la recollida d’escombraries, la neteja de la via pública, 

el cementiri municipal, els casals infantils, la concessió d’aigües municipals i el servei 

de manteniment i gestió de les zones d’estacionament regulat, és a dir de la zona blava i 

de la zona vermella. Alhora també tenim uns altres serveis  que també estan 

externalitats perquè ens entenguem, que és el servei de neteja de les dependències 

municipals i el servei de manteniment del verd urbà. El que volem fer amb aquestes 

comissions de seguiment i control és precisament això, fer un seguiment per garantir el 

bon funcionament i la bona gestió de les empreses que fan aquests serveis per tal de 

garantir que tenim un servei de qualitat i un servei que s’adiu a allò que hem contractat i 

que paguem.  

 

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

Ens sembla importantissim crear aquestes comissions tècniques de seguiment i control 

de les diverses contractacions externes . Estem a favor de la creació d’aquests òrgans de 

control, d’acompanyament, per una millora de la gestió, de la transparència, del 

seguiment del contracte. Per tal de sumar-nos a la seva aprovació volem saber com es 

transferirà aquesta informació de les comissions a l’oposició tenint en compte que no 

formarem part, perquè com veiem només formarà part el personal tècnic i govern, 

almenys és el que diu aquí.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Si, és així, en principi només formarà part el personal tècnic i el regidor que tél’àrea 

delegada. 

 

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

Per això, perquè estan configurades d’aquesta manera, volem saber com ens arribarà la 

informació i aprofitem aquest punt per instar al govern a començar a estudiar la 

possibilitat de municipalitzar aquells serveis, que viablement, després d’un estudi de 

viabilitat econòmica, evidentment, pugui ser possible.  
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Intervé la Sra. alcaldessa: 

En primer lloc crec que a través de les comissions polítiques que tenim constituïdes, ja 

sigui de territori, o la de participació ciutadana ( ja parlarem en quina creiem que s’adiu 

més per poder plantejar aquests termes per poder fer el seguiment i bolcatge d’aquesta 

informació. Jo veig que a través de qualsevol comissió política d’aquestes que ja tenim 

creades les podem utilitzar per traslladar aquesta informació i del següent en podem 

seguir parlant. 

 

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

A mi m’ha sobtat l’omnipresència de l’enginyer municipal i el cap de serveis a totes les 

comissions, no sé fins a quin punt és necessari en totes. A veure si m’ho podeu aclarir. 

Gràcies. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

I el Sr. secretari i la Sra. interventora déu ni dó també. Pensi que sobretot totes aquestes 

concessions de les que hem estat parlant majoritàriament es gestionen des de l’àrea de 

Territori i Sostenibilitat de l’ajuntament de la Garriga i tot i que aquí diu l’enginyer 

municipal perquè és cert que la persona té aquesta titulació i és enginyer municipal està 

cobrant un complement per fer de cap d’àrea de Territori i Sostenibilitat i com a tal, 

com a cap d’àrea  que és, i que cobra un complement per gestionar tècnicament tota 

l’àrea, estarà present en aquestes reunions, perquè és la seva responsabilitat tècnica fer 

el seguiment, o coordinar que els tècnics el facin.  

 

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

Una pregunta, si ja tenim el tècnic que hi va, tenim el secretari, és necessari que el cap 

també hi vagi allà?. 

 

Respon la Sra. alcaldessa: 

També. Per nosaltres és una persona en la què hem dipositat confiança, creiem que és 

necessària i positiva la seva presència. 

 

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

El que passa és que les concessions quasi sempre fallen a nivell tècnic, amb la qual cosa 

no estaria de més que assistís. 
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Nosaltres estem d’acord amb totes les explicacions que ha donat l’equip de govern i 

votarem a favor.  

 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat: 

 Estem totalment d’acord i també votarem a favor.  

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

Volem expressar que votarem a favor, que ja fa temps que perseguíem això i que hem 

parlat molt, per exemple en la comissió quan varem parlar del plec de condicions de les 

piscines i d’altres casos.  

Ara comentaré un tema que no té res a veure. Estem funcionant de manera diferent de 

com ho hem fet sempre, la Sra. alcaldessa està contestant després de cada intervenció. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Si m’he adonat en aquest punt de l’ordre del dia. 

 

Segueix el Sr. Molinero: 

No és que jo tingui res en contra d’això, però en tot cas a mi em té una mica 

descol·locat. És un funcionament completament diferent del que teníem assumit en 

aquest ple, encara que no passa res. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

En tot cas el ROM no diu si haig de parlar al principi, al final o entremig i per tant 

diguem que en aquest punt “m’he colat” i com ja he començat així amb la Sra. Dachs 

doncs ja he seguit la ronda. 

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

Ho dic perquè aquest funcionament pot fer molt més llarg el ple. És l’únic inconvenient 

que li veig. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

A vegades entre tots  plegats ho fem llarg, però en tot cas , m’he donat compte quan ja 

era tard, per tant en aquest punt acabarem així i després seguirem amb el costum que 

teníem de fer-ho al final.  
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El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 

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

Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

7. Devolució d’aval dipositat en concepte de garantia definitiva del contracte de gestió del 

servei de les piscines municipals (1999-2015)  a l’empresa  IGE BCN SL. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/esports 

 

ANTECEDENTS 

 

 En data 18 de juny de 2015, es va emetre informe de Secretaria emès en relació amb el 

procediment a seguir i la legislació aplicable. 

 

Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 23 de juny de 2015 va sol·licitar Informe del 

Cap de serveis territorials per comprovar si l’execució del contracte és correcta quant a 

l’expedient d’ordre d’execució incoat en data gener de 2015 i del contracte i el retorn de la 

garantia prestada. 

 

En data 15 de juliol de 2015 el Cap de serveis territorials emet informe per comprovar si 

l’execució del contracte és correcta quant a l’expedient d’ordre d’execució incoat en data gener 

de 2015 i del contracte i el retorn de la garantia prestada. 

 

En data 16 de juliol de 2015 el servei gestor de la concessió, l’àrea d’esport emet informe 

favorable en relació a la correcta prestació del servei i el compliment dels requeriments de 

manteniment derivats del requeriment municipal. 

 

Ha quedat acreditat de conformitat amb l’informe del cap de serveis territorials com a 

responsable del seguiment i control de les obres de manteniment demanades de la seva 

execució, tenim en compte que la part d’obres no executada es justifica en l’escrot de l’empresa 

concessionària de data 16 de juny de 2015 on manifestava que una gran part d’aquestes petites 
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reparacions es portaven a terme en la programació del nou contracte adjudicat en el qual hi 

entren com a millores la reforma integrals dels vestidors masculí, femení i d’us col·lectiu. 

 

Vist l’informe proposta de secretaria conforme en la tramitació s’han seguit tots els requisits 

vigents. 

 

Fonament jurídics 

 

— Els articles 47, i del 154 al 157 251 al 255, del RDL 2/2000, pel qual s’aprova el text refós 

de la llei de contractes de les administracions públiques. 

— L’article 65.2 i 3 (L’apartat 1 es refereix només a la garantia provisional) del Reial Decret 

1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de 

les Administracions Públiques.  

— RDL 781/86 pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 

règim local. Preceptes bàsics. 

 

Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb la Disposició Addicional 

Segona del RDL 2/2000, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes de les 

administracions públiques., 

 

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

 

ACORD 

 

Primer.- Autoritzar la devolució de l’aval l’entitat la Caixa,  inscrit al registre especial d’avals 

amb el número 9340.03. 0232743-22  a l’empresa IGE BCN SL. 

 

Segon.-  Donar compte del present acord a l’empresa concessionària IGE BCN SL, amb 

indicació dels recursos pertinents, i a l’àrea d’hisenda, (tresorera) als efectes de procedir a la 

devolució de l’aval indicat. 

 

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

La Sra. alcaldessa atorga la paraula al Sr. Joan Esteban, regidor d’Esports.  

 

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

Aquest és el tràmit administratiu final després de la liquidació del contracte del a 

concessió que com diu l’encapçalament del punt va de l’any 1.999 a l’any 2.015. 

Liquidació del contracte que s’ha fet amb els informes favorables tant de l’àrea 

d’Esports, en quan s’ha prestat el servei d’una forma correcte, com de l’àrea de Territori 

que també ha emès informe favorable en el sentit que com molt bé deia la Sra. 

alcaldessa les mancances que en el seu moment se’ls va requerir com un incompliment 

de contracte, s’han esmenat i les que no s’han esmenat s’esmenaran amb la inversió que 

tenen  previst fer durant aquests anys de concessió el primer any dels quals s’invertiran 

gairebé 560.000 €. Aquesta quantitat de la garantia definitiva que en el seu moment era 

d’1.500.000 pessetes i que actualment són uns 9.000 €.  

 

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

És un tràmit, com diu el regidor, final, per acabar la contractació. Simplement dir que hi 

ha aquesta petita contradicció de la que ja s’ha parlat abans referent a unes reparacions 

que no s’havien fet i que es faran amb les reformes integrals del nou contracte. Això 

emplaçava a què en aquestes comissions de seguiment es tingui en compte que al 

finalitzar el contracte reparin tot el que s’havia acordat.  

També volíem demanar un petit detall per saber en què consistien aquestes petites 

reparacions, però ja s’ha esmentat abans: unes fustes, etc. , però si considereu que hi ha 

alguna cosa a destacar d’aquestes reparacions per entendre-ho una mica més , agrairíem 

que ens ho diguéssiu i sobretot que es tingui en compte que quan es tanqui un contracte 

s’inclogui tots els acords presos.  

 

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

 Estem d’acord. 

 

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

Jo demano l’informe de totes les mancances que van senyalar els serveis tècnics i que 

IGN no ha considerat per obsoletes i ho faran amb aquesta inversió del primer any.  
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Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat: 

A mi també em sembla interessant el que diu el Sr. Valiente, almenys per tenir 

l’informe i saber quan van parlar els tècnics que van decidir, però estem totalment 

d’acord. 

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

Parlant sobre el mateix hi ha hagut una mica de contradicció i ho puc entendre que 

després revisant-ho s’entengui que no eren problemes de manteniment sinó un desgast 

després de 15 anys de gestió. Ho trobo molt lògic perquè en 15 anys hi ha coses que ja 

han passat la seva vida útil i per tant no era una obligació del contractista en aquest cas 

fer una reposició i per tant penso que tot va ser fruit de la precipitació. Però ara torneu a 

esmentar que s’esmenaran, en què quedem?. Per mi és molt diferent per tal de prendre 

una decisió final a la votació. Perquè si realment a l’acord que heu arribat és que tot allò 

que es va dir inicialment, la llista aquesta, l’heu d’acabar fent, però us deixem que ho 

feu en el període de nova concessió no hi estic totalment d’acord. Crec que hi ha alguna 

cosa que no és del tot correcte. Si realment és que hi ha hagut una revisió i els serveis 

tècnics han reconsiderat i han vist que en molts casos no era un problema de 

manteniment sinó que era un problema de finalització de vida útil, doncs simplement 

ens passeu la llista, ens ho raoneu i a mi em semblarà perfecte, no tindré cap mena de 

problema.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 El Sr. secretari volia fer un aclariment.  

 

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

Referent a aquest tema, quan es feia aquest expedient d’ordre d’execució per requerir 

aquestes actuacions es van requerir tres tipus d’incidències. Unes les que van dir de 

seguida que farien, aproximadament unes 160 incidències. Alguna podia ser “una 

cantonada que té una rayada”.  Vull dir que cada incidència en si no era una gran cosa. 

D’aquestes 160 incidències, 130 van assumir de seguida que les farien.  

El problema és que partíem d’uns plecs de l’any 99 molt justets  i hi havia coses que 

actualment en qualsevol plecs es posen i que aquests plecs no recollien, amb la qual 

cosa jurídicament si haguéssim arribat a un contenciós teníem les de perdre. Per què?. 

Doncs perquè partíem d’uns plecs i un contracte fet de l’any 1.999 que no eren els plecs 
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d’ara. Per aquest motiu quan va reclamar, l’empresa va acreditar amb documentació de 

l’any 2.000, 2.004, 2005, coses que havien detectat, que demanaven i que mai se’ls va 

tenir en compte. Per exemple en el projecte d’execució de les obres ells van voler 

participar i l’empresa adjudicatària de les obres  de l’any 99 no els hi va tenir en 

compte. Són coses de les que ells es queixaven. Van presentar escrits de fa  15 any, en 

què acreditaven realment la seva  voluntat, que  ho havien manifestat però per unes 

mancances inicials que tots sabem que hem tingut en aquesta concessió, jurídicament no 

podíem arribar fins el final.  

Hi havia un tercer apartat de petites mancances en què van dir, vosaltres dieu que al 

vestidor d’homes hi ha això, però el que farem enlloc d’arranjar-lo és fer-lo nou. Era 

una tonteria que es gastessin 400 euros en pintar quan ells volen posar les fustes dels 

vestidors noves. Les volen canviar, volen  posar un material que aguanta la humitat. Per 

tant no valia la pena, entenem que era perdre diners i temps quan el que ara fan és fer 

tota la sala nova. Fan íntegrament els vestidors nous, el masculí, el femení i el col·lectiu. 

Tot això es va estimar i es va reconsiderar tècnicament. Els tècnics van dir que no calia 

fer una “chapuzeta” quan d’aquí uns dies s’havia de tirar tot a terra per fer-ho nou i 

remodelar-ho.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

I a partir d’ara, òbviament, amb la comissió es farà el seguiment per tal que el 

manteniment es faci tal i com està redactat en els plecs . 

 

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

 Els nous plecs obliguen a tot, són molt estrictes.  

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

Són uns plecs que no tenen res a veure amb els que es van redactar en el seu dia, l’any 

99. 

 

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

Encara amb més raó demano aquest informe. Agreixo molt les explicacions del senyor 

 secretari perquè aclareixen molt aquests dubtes que teníem. No és el mateix deixar de 

canviar unes fustes perquè s’acabarà fent tot el vestidor nou, que dir que hi ha coses que 

no s’arreglen perquè es consideren que són obsoletes i que el valor de canviar-ho són 
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30.000 euros que restarem dels 500.000 euros. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

Ja pot comptar que tindrà aquest expedient. Evidentment el posarem a disposició de tots 

els grups polítics que el vulguin veure, només faltaria!.  

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

Veig que han aparegut dues causes més, per tant la cosa era més complexa. Ara amb 

aquestes dues causes més jo ho veig més clar. Entenc aquesta darrera explicació de què 

hi ha coses que ara amb les noves inversions queden superades i per tant no calia fer-les. 

Bé doncs això és una explicació que no se’ns havia donat.  

En quant als plecs  evidentment ja m’ho crec, perquè havíem parlat moltes vegades de 

les deficiències dels altres plecs de l’any 99 que no els obligava a gaire cosa. Fet aquest 

recordatori hi ha un element que pesa molt i és que no podem reclamar, evidentment i 

per tant s’havia d’arribar a una negociació. Calia saber aquests dos elements més. 

Votaré favorablement.   

 

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

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

Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

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

d’Ordenació de l’àmbit de l’illa de l’Asil-Hospital 

 

ÀREA FUNCIONAL: Territori i Sostenibilitat/Serveis Jurídics. 

 

ANTECEDENTS : 

 

Vist que per acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 29 d’abril de 2015 es va aprovar 

inicialment la Modificació Puntual del Pla General Municipal d’Ordenació de l’àmbit de l’illa 

de l’Asil-Hospital presentada la Fundació Asil Hospital. 

 

Vist que la modificació proposa regularitzar i adequar els paràmetres urbanístics del Pla General 
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d’Ordenació vigent, en l’illa ocupada actualment per les instal·lacions de l’Asil-Hospital, 

situada entre els carrers La Doma, Llerona, Caritat i Consell d’aquesta població, per tal 

d’adaptar-los als de l’entorn i a les necessitats funcionals de l’equipament,  així com fixar el 

destí privat de l’equipament. 

 

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

edicte en el BOP de  14/05/2015, i al diari ARA  de 15/05/2015 havent estat exposat al tauler 

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

 

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

 

Vist que ha estat sol·licitat informe sectorial al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, per escrit amb registre de sortida número  2844/2015 de data 12 de maig de 2015, 

rebut pels Serveis Territorials el 14 de maig de 2015, havent rebut informe favorable de data 15 

de juliol de 2015. 

 

Vistos els informes tècnic i jurídic  de data 14 i 16 d’abril  de 2015 respectivament. 

 

FONAMENTS JURÍDICS : 

 

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

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

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

d’Ordenació Urbanística Municipals . 

 

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

formulació de planejament general que afectin al seu terme municipal. 

 

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

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

seva formació. 

 

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

de les figures de planejament urbanístic general . 
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Atès allò que disposen els articles 85 i següents del TRLUC en relació amb la tramitació de les 

figures de planejament urbanístic . 

 

Atès que l’article 85.5 del TRLUC determina que els organismes sectorials competents per raó 

de la matèria, han de lliurar els seus informes en el termini d’un més i l’article 82.3 de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre del Règim de les Administracions Públiques i del Procediment 

Administratiu Comú, determina que de no emetre aquest informe, l’Administració actuant podrà 

prosseguir les actuacions, seguint el procediment legalment establert. 

 

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

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

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

 

Ates que l’article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, estableix que l’aprovació dels instruments de 

planejament general, haurà de comptar amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 

legal de membres de la Corporació Local . 

 

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

 

ACORD : 

 

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

d’Ordenació de l’àmbit de l’illa de l’Asil-Hospital presentada la Fundació Asil Hospital 

 

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

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

executius. 

 

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

 

INTERVENCIONS 
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La Sra. alcaldessa atorga la paraula a la Sra. Neus Marrodán. 

 

Intervé la Sra. Neus Marrodán, regidora de urbanisme, medi ambient, habitatge, activitats i 

energia: 

Bona tarda a tothom. En aquest punt portem a tràmit la segona part d’una modificació 

de planejament i que es tramita des del plenari municipal. Els faig una breu memòria 

donat que hi ha regidors de nous grups. És un tema molt senzill que ja es va explicar a la 

comissió d’urbanisme. En aquests moments tenim en marxa una modificació a l’illa de 

l’Asil Hospital, aquesta modificació es va iniciar amb la voluntat de, per una banda 

poder corregir una petita errada del Pla General perquè estava definit com a equipament, 

però no com a equipament privat, sinó com a públic i allò és un equipament privat, per 

tant es modifica.  

Es defineix també, perquè no hi constava, la possibilitat d’edificar dins aquesta illa. No 

estava definit el màxim de possibilitat edificatòria en aquest sector. És defineix aquest 

índex que es diu de l’u setanta, que vol dir que pots construir 1,70 m² per cada m² que 

tens de superfície. Aquesta xifra és un pèl inferior a la que l’envolta. A tot el voltant, és 

un espai residencial on es pot construir fins a 2 m² per metre de sòl. Per tant, intentem 

acostar-nos a la realitat de l’entorn.  

El que també es fa amb aquesta modificació és definir exactament això que es diu 

volumetria específica, és a dir definir exactament on quedaran els edificis definitius 

quan es facin, el dia que es facin. 

Totes aquestes consideracions de modificació de planejament es van aprovar inicialment 

en el darrer plenari, el 29 d’abril d’aquest mateix any, amb posterioritat es va fer 

l’exposició pública. També es van sol·licitar els informes que pertocaven, que en aquest 

cas només era el de Cultura, en el benentès que les possibles ampliacions en un futur 

s’han de contemplar i considerar sabent que hi ha una part de l’edifici que és antic i està 

protegit. En aquests moments no hi ha hagut al·legacions i l’informe que hem rebut de 

Cultura és favorable. Per tant el que portem avui a plenari és l’aprovació provisional, el 

darrer tràmit des de l’ajuntament i a partir d’aquí es trasllada aquest expedient a la 

Comissió  Territorial d’Urbanisme  (CTUB) perquè en facin l’aprovació definitiva que 

esperem ho considerin en aquest sentit.  

Això és el que posem a la seva consideració. Gràcies. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 
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 Moltes gràcies. 

 

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

Entenem la necessitat de fer pisos tutelats per la  gent gran i que això forma part del 

perquè de la modificació. És molt bona idea. És un projecte per la gent gran que 

entenem és imprescindible i farem tot el seguiment perquè es garanteixi que es 

mantingui aquest ús justament per aquest projecte. Estem molt a favor . 

 

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

 Ja es va explicar a la comissió pertinent. Votarem a favor. 

 

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

 També votarem a favor. 

 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat: 

 Queda clar i també votarem a favor .  

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

Ja varem expressar a l’inici del tràmit que estàvem completament d’acord i que ens 

semblava molt bona iniciativa. 

 

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

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

Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

9.  Donació compte assumptes judicials. Sentència 371/2015 de 28/05/2015 RCA 381/2011 

(acumulat 382/2011) interposat per  l’Ajuntament de les Franqueses i l’Associació 

“Plataforma antiincineradora del Congost” contra l’acord e la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Barcelona de 16/12/2010 d’aprovació definitiva de la modificació puntual 

del PGOM de la Garriga en el sector B-8 “Sector Sud”. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria / SSJJ 
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Es dóna compte de la Sentència número 371 de 28 de maig de 2015  dictada pel Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Tercera, en relació 

amb el recurs contenciós administratiu  número 381/2011 (acumulat 382/2011) contra l’acord e 

la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 16/12/2010 d’aprovació definitiva de la 

modificació puntual del PGOM de la Garriga en el sector B-8 “Sector Sud” 

 

El Tribunal Superior de Justícia ha dictat sentència desestimant en la seva totalitat el recurs 

sense imposició de costes. 

 

Contra la referida sentència no es pot interposar  recurs de cassació ordinari davant del Tribunal 

Suprem o bé recurs de cassació per a unificació de doctrina. 

 

La Sala del Contenciós administratiu no s’ha pronunciat sobre la fermesa de la sentència. 

 

ES PROPOSA : 

 

Restar assabentats de la Sentència desestimatòria núm. 371/2015 de 28/05/2015 dictada pel 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Tercera, 

dictada en el recurs contenciós administratiu 381/2011 (acumulat 382/2011) interposat per  

l’Ajuntament de les Franqueses i l’Associació plataforma antiincineradora del Congost” contra 

l’acord e la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 16/12/2010 d’aprovació 

definitiva de la modificació puntual del PGOM de la Garriga en el sector B-8 “Sector Sud”. 

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

En aquest punt es dóna compte de la sentència judicial que resol desestimar el recurs 

contenciós administratiu (RCA) que tant la Plataforma Antiincineradora, com 

l’Ajuntament de les Franqueses, van interposar contra la modificació de planejament 

que en el seu dia es va fer , l’any 2010, del sector B-8, de can Tamayo. 

S’entén que la modificació del planejament s’ha fet correctament per part de 

l’ajuntament de la Garriga, s’ha aprovat correctament per part de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme i per tant no té cabuda cap RCA contra aquesta modificació de 

planejament. Això vol dir que a partir d’aquí queda consolidada, està ben feta i és 
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definitiva.  

Paral·lelament a això tenim una altra sentència que deia que hi podia haver una 

ocupació del domini públic hidràulic i requeria a l’Agència Catalana de l’Aigua, (ACA), 

per tal que fes els tràmits i la feina que hagués de fer per determinar si hi ha o no 

ocupació. Són dues coses diferents, però una no va d’esquena de l’altra, perquè ara ens 

consta que l’ACA s’ha mogut i que està fent els passos per tal de determinar si hi ha o 

no ocupació del domini públic hidràulic, haurà de resoldre i comunicar què passa amb 

aquest tros de la llera del riu. Si certament hi ha apropiació del domini públic hidràulic, 

òbviament tindrà repercussions en el sector B-8. En aquests moments compta que té una 

superfície determinada i si es demostra que una part d’aquests metres són de domini 

públic es reduirà aquest sector i conseqüentment a la reducció del sector  els paràmetres 

urbanístics s’hauran de revisar. Estem a l’espera, però no vol dir que la modificació es 

fes malament. Són dos tràmits independents, encara que un vincula l’altre, sobretot si 

s’acaba demostrant que hi ha ocupació del domini públic hidràulic. Crec que sobre 

aquest tema l’ACA s’ha de pronunciar aquest any, el senyor secretari ens ho aclarirà, no 

sé si tenien un termini per fer-ho. 

 

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

Tenen un termini. Però una cosa és quan l’ACA emeti l’informi i l’altra quan hi hagi 

resolució judicial, aquest seria un altre tema, però bé l’ACA té un termini de 3 mesos 

per emetre l’informe. El que no sabem és quan temps trigarà el jutjat a resoldre. No 

sabem si serà aquest mateix any o no. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

 Serà just, no?. Però està clar que una cosa anirà vinculada amb l’altra. 

 

El Ple resta assabentat. 

 

 

10. Adscripció als Patrimoni Públic del Sòl de la finca urbana de Can Noguera. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria 

 

ANTECEDENTS 
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Atès que l’article 156 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), aprovat 

per DL 1/2005, de 26 de juliol, determina que els ajuntaments que tinguin un planejament 

urbanístic general que delimiti àmbits d’actuació urbanística susceptibles de general cessions de 

sòl de titularitat pública amb aprofitament urbanístic, han de constituir llur patrimoni municipal 

de sòl i d’habitatge . 

 

Vist que queden afectes al PPSH els recursos patrimonials dels ajuntaments procedents de : 

 

• l’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria (art.156.2 del TRLUC). 

• finques expropiades per incompliment de la funció social de la propietat (art.104.1.c) 

del TRLUC). 

• finques expropiades per la constitució o ampliació del PPSH (art.104.1.c) del TRLUC). 

• Import dels diferencials de preu/valor en les transmissions de finques del Registre de 

Solars (art.177 TRLUC i art.3.2 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de 

les administracions públiques). 

• Import de les sancions urbanístiques (art.215.3 TRLUC). 

• Altres recursos no afectes que de forma voluntària els ajuntaments vulguin aportar al 

PPSH. 

 

De conformitat amb allò que estableix l’article 14 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel 

qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya, el Patrimoni municipal 

de sòl i habitatge s’integra en el patrimoni general del municipi com a patrimoni separat, que 

dóna lloc, en conseqüència, a un inventari específic, que s’ha d’aprovar amb l’inventari general 

consolidat de l’Ajuntament a que fa referència l’article 100 d’aquest Reglament  i s’ha de 

rectificar i comprovar en els mateixos termes i d’acord amb el mateix procediment que aquest . 

 

Vist que per acord plenari de data 12 de setembre de 2006, l’ajuntament de la Garriga va 

aprovar la constitució del Patrimoni Públic del Sòl i Habitatge tot diferenciant com a patrimoni 

separat de la resta de béns municipals. 

 

Vist que l’ajuntament de la Garriga va tramitar un expedient per a la reversió de les finques 

cedides a l‘INCASOL per a la construcció de pisos de protecció oficial, ja que aquest objectiu 
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no s’havia complert,  que aquest expedient es va resoldre definitivament per acord plenari de 

data 19 de novembre de 2014. 

 

Vist que les tramitacions posteriors davant el registre de la propietat es varen resoldre 

favorablement i en data 27 de març de 2015 es va emetre la corresponent nota simple 

informativa conforme les dues finques eren de titularitat municipal plena. 

 

Vist que la finca de referència es troba inscrita a l’inventari municipal: Codi Bé 1763, llibre B, 

epígraf III.1 Terrenys urbans del PPS, amb un valor de 1.226.571 € i una superfície de 1.953m2. 

  

Atès que la finca com a part integrant del PPS ha de formar part d’un patrimoni separat dintre 

del patrimoni general de l’ajuntament per complir les finalitat que li atorga la normativa vigent. 

 

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

 

ACORD: 

 

Primer.  Adscriure al Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge d’aquest Ajuntament, la finca urbana 

de Can Noguera descrita en la part expositiva, llur fitxa descriptiva forma part d’aquest 

expedient, de conformitat amb allò establert a l’art.156 del TRLUC, de forma separada de la 

resta dels béns municipals, i un cop formalitzada definitivament l’acta de reversió d’aquest 

terreny. 

 

Segon.- Gestionar tot allò que comporta l’adopció del present acord als efectes que determina la 

legislació vigent, quant al seu ús i destinació i executar les actuacions necessàries als efectes de 

la seva eficàcia amb la formalització de l‘adscripció definitiva al PPS. 

 

Tercer. Donar compte del present acord a l’àrea d’Hisenda.  

 

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

 

INTERVENCIONS  

La Sra. alcaldessa atorga la paraula a la Sra. Neus Marrodán. 
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Intervé la Sra. Neus Marrodán, regidora de urbanisme, medi ambient, habitatge,activitats i 

energia: 

Bona tarda un altra vegada. Aquest és un tràmit més que ens ha de permetre disposar ja 

definitivament i d’una manera ferma, dins el nostre patrimoni, d’aquestes finques. 

Aquestes finques que es van revertir, l’INCASOL ens les va retornar en el moment en 

què es va fer ferm i clar que havien incomplert el contracte de construcció dels 

habitatges de protecció oficial d’aquell sector. A partir d’aquí tots els tràmits des del 

moment en què es va sol·licitar aquesta reversió, al novembre de 2014, s’han anat 

seguint fins arribar al dia d’avui.  

El pas final era poder fer la inscripció al registre i poder emetre nota simple, que és 

aquest document que ens evidencia la titularitat sobre la finca. Això es va fer al març de 

2015, avui al despatx d’ofici hem vist la despesa vinculada i ara el que pertoca és 

adscriure al Patrimoni Públic del Sòl i l’Habitatge (PPSH) aquesta finca. 

Diferencio el PPSH perquè és com un subgrup dins el nostre detall del Patrimoni. 

Aquest tema ens l’ha explicat la  senyora interventora a la Comissió Especial de 

Comptes. Aquest patrimoni és específic, ve definit per uns certs  elements que provenen 

d’aprofitaments urbanístics de finques expropiades, dels imports de les sancions 

urbanístiques i que només es destinen a habitatge públic. És important tenir-los 

diferenciats i per aquest motiu avui fem aquesta adscripció específica. 

Ho deixem a la seva consideració. Moltes gràcies.  

 

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

Estem d’acord en aprovar l’adscripció al PPSH de la finca urbana de Can Noguera. 

Sabem que el jaciment de la vil·la romana que es va trobar a la part sud és molt 

interessant i encara s’ha d’excavar i volem instar, aprofitant aquest punt, a què es facin 

els plans i els acords necessaris per aquesta excavació, ja sigui amb la col·laboració de 

la Generalitat o bé d’alguna universitat. En definitiva portar-ho endavant com a part del 

patrimoni de la Garriga. 

Per altra banda i tenint en compte que l’INCASOL torna la finca per la impossibilitat de 

fer el que es volia fer, que és habitatge social, instem a activar accions per treballar a 

favor de tenir habitatges socials, cosa que es pot fer de moltes maneres. 

 

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

Igual que varem expressar a la junta de portaveus, direm que restem assabentats i estem 
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d’acord. Gràcies. 

 

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

Nosaltres tornem a demanar el Pla d’Habitatge que es va començar a treballar tot just a 

finals de la legislatura, perquè es torni a engegar i sigui una realitat d’una vegada per 

totes.  

 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat: 

Estem totalment d’acord i a més volem preguntar si en aquesta legislatura teniu previst 

fer alguna inversió en aquesta finca.  

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

Aquest és el final desitjat d’un procés que ha esta una mica kafkià i que ha tingut un dels 

darrers  episodis en el moment en què ens volien demanar diners per aquest fet. 

Afortunadament es va gestionar bé i així ho hem reconegut moltes vegades. Es va saber 

negociar bé amb l’INCASOL i se li va fer entrar en raó perquè era una demanda 

desmesurada. Ara ja ho tenim, ja torna a ser nostre i en tot cas no resolt els problemes 

d’habitatge, com s’ha comentat. Per tant si realment continua sent complicat tirar-ho 

endavant amb una certa premura i també resulta complicat tirar endavant un projecte 

d’aquest tipus s’han de buscar altres solucions.  

És evident que també hem tingut altres noticies sobre això, el que té a veure amb la 

Plaça de la Pau, allà possiblement hi haurà habitatge protegit, algun dia quan es 

desenvolupi. Ja vam parlar abastament sobre el tema. Diguem-ne que aquesta és ara 

l’esperança. També depèn d’un promotor privat i per tant estem a les seves mans per tal 

que això es desenvolupi.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Des de l’equip de govern s’està estudiant  i s’han tingut contactes per estudiar la 

viabilitat de començar més d’hora que tard la construcció d’habitatges socials al tros de 

Martí l’Humà que no està afectat per la vil·la romana que es va trobar. S’estan valorant i 

estudiant  diferents possibilitats, sempre partint de la bases que nosaltres plantegem un 

habitatge social de lloguer al 100%. És a dir, no planegem la compra venda d’aquests 

tipus d’habitatges, sinó que sempre partim de la premissa que ha de ser de lloguer. En 

aquest sentit s’està treballant, encara no hi ha res concret, però si que s’ha començat a 
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moure el tema i a estudiar l’interès, o no, d’empreses en dur a terme aquest projecte.  

Referent a les excavacions prioritzarem la construcció de l’habitatge social abans que 

les excavacions tot i que som conscients que tenim allà una vil·la romana amb molt 

potencial i que quan ens hi posen ens haurem de posar bé i destinar-hi una bona dotació 

econòmica perquè s’ha de fer allà molta feina i òbviament que anirem a buscar recursos 

allà on correspongui. 

Aquesta és la situació tal qual està a data d’avui.  

 

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

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

Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

11. Modificacions pressupostàries, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit 

 

Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2015.24 

 

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 11 i 

14 de les bases d'execució per a l'exercici 2015. 

 

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

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

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

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

(article 160.4 del TRLRHL). 

 

ES PROPOSA: 

 

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

311.413,16 euros de la forma següent: 
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Crèdit extraordinari: 

(um: euros) 

 

PD Aplicació pressupostària Descripció Proposta d’increment de 
la consignació inicial 

2015/2/403/6 2015.403.15300.63900 VPU.Millora a la mobilitat de la via pública 6.300,00 

2015/2/403/7 2015.403.13200.63200 VPU.Millores dependències policia local 39.800,00 

2015/2/205/2 2015.205.34200.63300 ESP.Motorització cistelles pista número 2 10.500,00 

2015/2/403/8 2015.403.33600.63200 VPU.Rehabilitació Església de la Doma 30.000,00 

2015/2/403/9 2015.403.33210.63300 VPU.Millora climatitzacio Biblioteca municipal 29.500,00 

2015/2/403/10 2015.403.33300.63300 VPU.Susbtitució maq.climatització Teatre m. 72.500,00 

2015/2/403/11 2015.403.32300.63300 VPU.Subst.caldera depen.mun. (centre educatiu) 68.900,00 

2015/2/403/12 2015.403.92000.63300 VPU.Inst. plataforma elev. Magatzem can Luna 21.000,00 

2015/2/403/13 2015.403.92000.63200 VPU.Pintat dependències municipals 22.000,00 

- 2015.203.33000.48016 CUT.Pau Casals.Conveni 300,00 

- 2015.204.33600.48010 PAI.PAT.La Doma.Subvenció alarma 613,16 

             Total crèdit extraordinari:  301.413,16 

 
Finançament que es proposa: 
 
Baixa per anul·lació (um: euros) 
 

PDFA Aplicació pressupostària Descripció Proposta de consignació 

- 2015.203.33800.22710 CUT.ACT.Suport tècnic execució 300,00 

- 2015.204.33600.48008 PAI.PAT.Subvencions visites guiades 550,00 

- 2015.204.33600.21001 PAI.PAT.Mant,senyalització itineraris i espais. Musei. 63,16 

 Total crèdit extraordinari 913,16 

 

PDFA Aplicació pressupostària Descripció Proposta de consignació 

- 2015.301.87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 300.500,00 

 Total romanent de tresoreria despeses 
generals 

300.500,00 

 

Suplements de crèdit: 

(um: euros) 

 

PDFA Aplicació pressupostària Descripció Proposta d’increment de 
la consignació inicial 

- 2015.206.33800.22609 DJP.PAR.Festa Major 10.000,00 

             Total crèdit extraordinari:  10.000,00 

 

Finançament que es proposa: 
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PDFA Aplicació pressupostària Descripció Proposta de consignació 

- 2015.301.87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 10.000,00 

 Total crèdit extraordinari 10.000,00 

 

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

dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i en el tauler d’anuncis i edictes 

de la Casa Consistorial. 

 

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

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

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

 

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

 

INTERVENCIONS 

 

La Sra. alcaldessa atorga la paraula al Sr. Vicens Guiu. 

 

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda: 

Bona tarda a tothom. Abans de començar els hem donat una ”nova versió” d’aquest 

punt de l’ordre del dia perquè precisament el que estava malament era l’encapçalament 

del punt de l’ordre del dia. Posava modificacions pressupostàries mitjançant 

transferències de crèdit i en realitat són modificacions pressupostàries mitjançant crèdit 

extraordinari i suplement de crèdit com després queda reflectit en el propi document. És 

l’única diferencia, l’encapçalament, la resta és exactament el mateix.  

Començant pel crèdit extraordinari dir que en les modificacions de crèdit mitjançant 

crèdit extraordinari estem proposant dues coses. Una primera reclassificació, (diguem-

ho així perquè al final les modificacions de crèdit es tracta d’això, de reclassificar 

despeses), de l’àrea de Cultura i de Patrimoni per tal de reconèixer una subvenció, una 

despesa nominativa, que estava en unes partides genèriques de Cultura i de Patrimoni. 

Concretament 300€ per al conveni amb Pau Casal i 613€ per l’alarma de la Doma. Les 

classifiquem dins la partida nominativa i les traiem d’altres partides que no s’usaran de 

la pròpia àrea .  
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Després la part més important de crèdit extraordinari és assignar una part del romanent 

de tresoreria que va quedar de l’any passat, que el podem incorporar dins el pressupost 

d’aquest any, concretament 300.500€, en diferents inversions que des de l’equip de 

govern s’ha cregut convenient executar en aquest moment. Són diverses, destacaríem 

72.500 euros per la màquina de climatització del teatre, 30.000 € per la rehabilitació de 

l’església de la Doma, gairebé 40.000€ per les millores de les dependències de la Policia 

Local, 60.000 € per la substitució d’una caldera a les dependències municipals, 22.000 € 

per pintar dependències municipals i 21.000 € per una plataforma elevadora del 

magatzem de Can Luna.  He destacat les principals coses. El que estem fent, com deia, 

és les dues primeres xifres, petitones, reclassificar-les d’una partida a una altra i les 

últimes que agafar una part del romanent de tresoreria que va quedar del 2014 i era de 

lliure assignació, diguem-ho així, i ho estem assignant a aquestes inversions que he 

comentat. 

La segona part del punt és una modificació pressupostaria mitjançant suplement de 

crèdit. Aquí es tracta de donar un suplement de crèdit a una partida, la partida de Festa 

Major, que també traiem del romanent de despeses generals. En essència és per un tema 

d’ambulàncies, sinó ho tinc mal entès abans aquest servei el donava la Creu Roja i ara, 

no sabem exactament perquè aquest servei no ens el pot donar la Creu Roja i per tant 

hem de pagar aquest sobrecost. També hi havia alguna altra partida a la que li faltaven 

diners del total de la Festa Major i el que fem és agafar aquests 10.000€ que incorporem 

del romanent de tresoreria del 2014, del superàvit que va quedar del 2014 i l’assignem a 

aquesta partida de Festa Major. Això és tot.  

 

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

 No tenim res a dir perquè el Sr. Guiu ja ens ha resolt els dubtes que teníem. Gràcies. 

 

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

 Res a dir, estem d’acord. 

 

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

Agraïm la sinceritat del regidor quan ha dit que aquestes són les necessitats que ha 

cregut l’equip de govern que s’havien de fer ara. Com no han estat consensuades, en 

altres moments nosaltres hi votaríem en contra, però com fan referència a uns aspectes 

que nosaltres, en alguns casos, considerem que són necessaris, ens abstindrem. Tot i així 
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agraïm i puntualitzem la bona voluntat i la sinceritat del regidor en aquest cas.  

 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat: 

 Res a dir. 

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

Només un aclariment. Referent a la substitució de la caldera de les dependències 

municipals, què és exactament?. És una caldera d’una escola?. Què és ?  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Saben que tenim una llei “espassa de Damócles” a sobre del nostre cap que ens diu, per 

exemple, que les competències en ensenyament ja no són del nostre ajuntament i per 

tant totes les responsabilitats que teníem en el manteniment dels equipaments educatius 

que hi ha a la Garriga, dit escoles, ja no les tenim. Per exemple si posem que canviem la 

caldera de l’escola Pinetons o Tagamanent no ho podem fer perquè la llei ens ho 

prohibeix, per aquest motiu utilitzem aquest terme que es diu manteniment de 

dependències municipals , per tal de poder fer front a aquestes mancances i garantir que 

l’escola tingui una caldera que funcioni amb normalitat. Òbviament considerant que són 

equipaments municipals, de titularitat i sòl municipal i que per tant així es pot 

considerar. Diguem que canviem el nom.  

 

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

Voldria fer un aclariment, no és que no es pugui fer, la LARSAL en això és molt 

restrictiva, hi ha interpretacions jurídiques molt amplies que t’estan dient que 

l’ajuntament abans tenia aquestes competències i en aquest cas l’Estatut de Catalunya 

ho preveu, la normativa sectorial ho preveu. Hi ha reconeixements del mateix Ministeri 

d’Administracions Públiques que diu que si una llei sectorial regula, o autoritza, això es 

pot seguir fent (ens trobem en casos de serveis socials, i així), el que passa és que tot 

això porta una discussió que no és pacífica. Per aquest motiu millor posar-ho així, però 

en cap moment es vol amagar res, fins i tot a la partida posa centres educatius. Que a 

més ho ha de posar perquè comptablement ha de constar, però és farrargós d’interpretar.  

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

En tot cas, en el cas dels serveis bàsics com és una escola s’hauria de definir qui ho ha 
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de fer si no ho fa l’ajuntament. Perquè una altra cosa són altres serveis, però aquests han 

de quedar clars. 

 

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

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

fet de la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

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

 

Antecedents 

 

Pel Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 20 de juliol de 2015 es va iniciar l’expedient per a 

aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits.  

 

El regidor d’Hisenda ha formulat la proposta raonada corresponent en data 20 de juliol de 2015.  

 

El Secretari i la Interventora han emès els informes preceptius, en sentit favorable.  

 

Fonaments de dret 

 

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

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

 

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

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

locals. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 10.981,25 

euros. El detall individualitzat dels crèdits reconeguts és el següent: 
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Proveïdor Àrea Data factura Aplicació pressupostària 

Exercici vigent 

RC 

Núm Oper. 

Import 

um (€)  

Suara Serveis, SCCL ENS 31.08.2013 2015.201.32104.22799 220150003264  10.981,25 

Total    
 

 10.981,25 

 

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

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

 

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

 

INTERVENCIONS 

 

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda 

Bona tarda de nou. Anem a explicar això del reconeixement extrajudicial de crèdit, que 

sona com molt “heavy” i no ho és tant. Al final simplement és reconèixer una despesa 

que no correspon a aquest exercici. És a dir si nosaltres avui haguéssim de tenir alguna 

despesa que no teníem contemplada inicialment en el pressupost l’incorporaríem i 

faríem una modificació de crèdit, però en aquest cas és una factura de l’any 2013, 

validada pels tècnics com a correcta que en el seu moment l’empresa SUARA no ens va 

passar i que ens ha passat ara. És una factura correcta del 2013 que ens passen al 2015, i 

que com a correcta s’ha de pagar.  

Al no ser una factura d’aquest exercici el que s’ha de fer és incorporar-la i fer això tan 

“rimbombante” que diu “reconeixement extrajudicial de crèdit”. En definitiva és això, 

reconèixer que tenim per pagar aquesta despesa de  10.981,25 €. Evidentment traurem el 

finançament del propi pressupost.  

 

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

 No tenim res a dir. 

 

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

 Res a dir. 

 

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

 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat: 

 Res a dir.  

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

 Res a afegir.  

 

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

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

Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

13. Donar compte execució pressupost exercici 2015, segon trimestre 

 

Identificació de l’assumpte 

 

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

corresponent al segon trimestre del 2015. 

 

Fonaments de dret 

 

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

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

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

terminis i amb la periodicitat que el ple estableixi. 

 

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

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

venciment de cada trimestre natural.  

 

• Les regles 105 i 106 de la Instrucció de comptabilitat per a l’administració local, aprovada 

per Ordre EHA/40441/2004, de 23 de novembre, estableix les directrius bàsiques de la 

estructura o contingut d’aquesta documentació. 
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Per tot l’exposat, 

 

Es sotmet a informació de l’Ajuntament Ple: 

 

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

corresponent al segon trimestre de l’exercici 2015, amb el següent detall: 

 

a) Execució del pressupost de despeses: 

 

• Crèdits totals: 17.378.946,79 euros 

• Obligacions reconegudes: 6.510.401,79 euros 

• Pagaments líquids: 4.981.548,17 euros 

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

pagament: 717,62 euros 

 

b) Execució del pressupost d’ingressos: 

 

• Previsions definitives: 17.378.946,79 euros 

• Drets reconeguts nets: 11.322.000,31 euros 

• Recaptació líquida: 4.789.079,52 euros 

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

cobrament: 3.389.246,53 euros 

 

c) Estat del servei del deute:  

 

• El capital pendent a llarg i curt termini és de 3.359.809,83 euros 

• La mitjana ponderada del tipus d’interès és del 0,35 % 

• La mitjana ponderada dels terminis és de 5,57 anys 

 

d) La Ràtio legal de l’estalvi net es situa en el 11,56 % dels ingressos corrents liquidats 

 

e) La Ràtio legal de l’endeutament es quantifica en el  21,57 % dels ingressos corrents liquidats 
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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 92,77 % 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 

2015. 

 

h) Actes d’arqueig previsionals fins a 31 de març de 2015: 

 

• A l’Ajuntament hi han existències a fi del període per la quantitat de 3.047.425,59 euros 

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

període són 110.882,61 euros. 

 

Segon. El Ple de l’Ajuntament resta assabentat. 

 

INTERVENCIONS 

 

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda 

Bona tarda de nou. Com diu el propi punt de l’ordre del dia anem a comentar les 

magnituds del pressupost a 30 de juny d’enguany.  

Comencem amb les despeses, dels crèdits totals de 17.378.946,79 €, les obligacions 

reconegudes  són 6.510.401,79 €.  En aquests moments tenim un estat d’execució del 

37,46 %  i d’aquests 6.510.401,79 € hi ha 4.981.548,17€ que efectivament s’han pagat. 

És a dir el 75% del 37 %  s’ha efectivament pagat. 

En quant als ingressos, dels 17.378.946,79 € del pressupost d’ingressos, en tenim 

reconeguts 11.322.000,31 €, un 65% d’aquests 17.378.946,79 €, i alhora s’han fet 

efectius uns 4.789.079,52€ d’aquests 11.322.000,31 €, és a dir el 42% dels drets 

reconeguts els hem cobrat ja. Aquí, no ja pel Sr. Oliveras que sempre m’ho preguntava 

en altres plens, però si pels nous regidors, cal explicar que sempre els ingressos estaran 

més executats, diguem-ho així, que les despeses perquè normalment als ingressos la part 

important són els impostos i aquests es meriten a principi d’any, tot i que es van pagant 
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amb el fraccionament. Per exemple l’IBI es merita a principi d’any però qui el tingui 

fraccionat el paga en 4 vegades, per això  a l’estat d’execució els ingressos estan, entre 

cometes, més executats que les despeses. És a dir les despeses van més, (en aquests cas 

una mica menys), amb el període de temps en el que estem, és a dir 25, 50%. La teoria 

no és exacta però s’hi assemblen més, en canvi els ingressos sempre estan més 

executats. 

En canvi hem pagat més despeses de les reconegudes que no pas ingressos cobrats, 

precisament per això mateix, perquè els ingressos es reconeixen, en la majoria dels 

impostos i després es van cobrant a mesura que hi ha el fraccionament d’aquests 

impostos.  

Això en quant a l’estat d’execució d’ingressos i despeses. Si anem a les principals 

magnituds econòmiques val a dir que el deute pendent a 30 de juny és de  3.589.000 € 

amb una mitja ponderada tipus d’interès del 0,35%  i amb un període mitjà de pagament 

de 5.57 . Això no té més implicació que la dada concreta.  

Si anem als ràtios que potser és el més interessant d’aquesta explicació, direm que el 

ràtio d’estalvi net és d’1.801.000€  que suposa una ràtio de l’11,56%, és a dir una ràtio 

realment baixa i molt per sota dels límits. Això vol dir que l’ajuntament amb aquest 

ràtio d’estalvi tindria, en el cas hipotètic de necessitar endeutar-se, molt marge per 

poder-ho fer. De moment, per això, els diners no els tenim a la caixa. 

La ràtio del nivell d’endeutament és del 21,57%, també és un ràtio molt bo i molt baix 

que mesura quin és el capital sobre els ingressos que genera l’ajuntament, és. El límit 

està actualment en un 110%, veritat Sra. interventora?. Per tant tenim molt marge per un 

possible finançament.  

En quant al càlcul de la capacitat de retorn, també és una dada important perquè ens 

mesura fins a quin punt tenim capacitat amb l’estalvi corrent que generem, de tornar tots 

els deutes que tenim. És a dir si tinguéssim un ràtio del 100% voldria dir que amb 

l’estalvi que generem en un any seriem capaços de retornar tots els deutes que tenim. En 

aquest cas el ràtio és del 92,77€ per tant bastant  a prop de 100 %. Vol dir que és una 

xifra bona des del punt de vista financer i des de l’equip de govern volem  explicar 

aquesta xifra perquè seguim des de la racionalitat i de la bona gestió des del punt de 

vista econòmic. Això és tot. 

 

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

Tenim alguns dubtes en relació a l’expedient que se’ns va donar. Ara mateix no el tinc 



 

p.o. 29/07/2015 
 

163

aquí, perquè no l’he pogut portar. Només dir que dels exercicis tancats hi ha pendent de 

cobrament aquests 3.389.246,53€, però observem que aquest import ha representat un 

augment brutal en els dos últims exercicis, sobretot el 2013 i el 2014 i volíem saber si hi 

ha algun informe més detallat, o un estudi que determini el perquè d’aquest fet a part del 

tema de la crisis, perquè entenem que la crisis econòmica està reconeguda des del 2008. 

També volem saber si hi ha alguna relació d’empreses deutores o estaments oficials 

deutors que puguem tenir a mans.  

En referència a les actes d’arqueig ens falten els fulls 2 i 4, potser és que l’hem 

traspaperat, però si ens les podeu donar un altre cop millor, perquè només tenim el 3, l’1 

i el 5. Potser els hem perdut nosaltres, però han desaparegut el 2 i el 4.  

Pel que fa a l’estat del deute veiem que la majoria de préstecs són sense garantia 

hipotecària i volem saber si tenen algun tipus de garantia. I referent al préstec més alt 

que és amb garantia hipotecària voldríem saber quins són els béns hipotecats.  

 

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

Només una pregunta al regidor Sr. Guiu, de la recaptació liquidada que portem en el que 

va d’any, voldria saber en comparació a altres anys, si estem a la mitjana, si estem per 

sota, si estem per  sobre, com va la recaptació d’impostos aquest any?.  

 

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

Res a afegir, felicitar a l’equip de govern. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Gràcies. 

 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat: 

Nosaltres ens vam passar la legislatura passada felicitant l’equip de govern, el seguim 

felicitant, però creiem que ha arribat el moment de posar aquest 21% més en sintonia 

amb les necessitats que té el poble. Us donem totalment suport per incrementar-lo i a la 

vegada dir que aquest 92%  de capacitat de retorn és brutal. És com si nosaltres , 

qualsevol  ciutadà normal, demanés 200.000 euros d’hipoteca i el primer any els pogués 

pagar gairebé al 100%. 

Vull dir que aquests quatre propers anys no ens els passarem felicitant sinó que volem 

que els números vagin canviant i que la Garriga tregui el seu benefici.  
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Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

Sense que serveixi de precedent, coincideixo a amb el Sr. Oliveras. M’ha tret de la boca 

exactament el que volia dir i per tant en reafirmo en el que ha comentat ell. 

 

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda: 

Responent a les preguntes de la Sra. Dachs , efectivament  els pagaments en líquid 

bàsicament son deguts a la crisis d’aquest any , morositat, bàsicament de ciutadans, 

IBI’s no pagats, impostos de vehicles no pagats, algun IAE.  

En relació als fulls de caixa  que falten els revisarem, haurien de ser tots i si no els hi 

farem arribar  

Referent al préstec hipotecari, el que està en garantia és el terciari de Can Terrés. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Li explico. L’any 2010 es va demana l’hipoteca per fer front al romanent de tresoreria 

negatiu que s’havia generat a l’exercici 2009, o bé era 2009 i 2008?. Per aquí va el 

tema. Es va generar un romanent de tresoreria negatiu de 950.000 € i es va haver 

d’hipotecar el terciari per aquest valor per poder equilibrar les finances municipals. Des 

de llavor s’està pagant aquest préstec hipotecari. 

 

Segueix el Sr. Guiu: 

Pel que demanava el Sr. Guillén, dir-li que està més o menys com cada any, que no hem 

detectar cap empitjorament ni cap millora, “estamos ahí”, per entendre’ns.  

En quant al que comentava el Sr. Oliveras dir que en essència estem d’acord i ja que en 

aquest cas repetim equip de govern i donat que s’ha fet aquest esforç de portar les 

finances on volíem i on creiem que ha d’estar i si s’hi fixa a les  explicacions, a 

diferencia de l’any passat, jo ja menciono que tenim un bon límit per endeutar-nos, 

tenim un bon marge de maniobra. Vol dir, que encara no el tenim sobre la taula, però 

evidentment si tenim aquest marge de maniobra per què no el fem servir?. O fem servir 

part per millorar el poble en el que es cregui convenient?.    

Em comentaven que potser aquestes pàgines que falten són les fotocòpies de darrera, 

que estan a doble pàgina. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 
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Demà farem les còpies per tornar a entregar-les a tothom.  

 

Segueix el Sr. Guiu. 

En tot cas demanem disculpes perquè no hi són. 

 

El Ple resta assabentat. 

 

 

14. Donar compte de l’informe de la Intervenció i Tresoreria municipal relatiu al 

compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat i de l’informe relatiu al 

període mitjà de pagament a proveïdors d’acord amb el reial decret 635/2014, a 30 de juny 

de 2015 

 

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

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

a proveïdors a 30 de juny de 2015:  

 

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 

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

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

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

 

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

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

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

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

d’Economia i Coneixement. 

 

Legislació aplicable 

 

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

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

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

contractes del sector públic. 

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

termini de pagament. 

Per tot el que antecedeix,  

 

Informem: 

 

Primer. Que en data 30 de juny de 2014 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 11 factures per import total del 4.093,00 euros i 

respecte a l’OA de Mitjans de Comunicació, 2 factures per import total de 656,11 euros. 

 

Segon. El període mitjà de pagaments realitzat en aquest trimestre natural respecte a 

l’Ajuntament de la Garriga és de 30,28 dies i en relació  a l’Organisme Autònom de Mitjans de 

Comunicació el seu període mitjà de pagaments realitzat és de 17,41 dies. 

 

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

 

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 març de 2014, fer 

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

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.  
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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.  

 

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.  
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• Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels pagaments a 

proveïdors.  

• Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a conseqüència 

d'embargaments, manaments d'execució, procediments administratius de compensació o 

actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.  

 

Cinquè. El període mitjà de pagament de l'entitat local serà un indicador global (PMPG) que 

reflecteixi el temps que triguen totes les entitats incloses en l'article 2 de la llei orgànica 

2/2012, de 27 d'abril (Ajuntament, entitats públiques empresarials, societats mercantils i altres 

ens de dret públic dependents de les administracions públiques) en fer els seus pagaments, 

reflectint igualment el seu pendent de pagament acumulat.  

 

D'aquesta manera, el període mitjà de pagament global estarà compost dels períodes mitjans de 

pagament de l'Ajuntament i de cadascuna de les seves entitats dependents.  

 

Al seu torn, el període mitjà de pagament de l'Ajuntament i el de les seves entitats dependents és 

el resultat de ponderar la ràtio d'operacions pagades i la ràtio d'operacions pendents de 

pagament.  

 

Sisè. Aquest Ajuntament té les següents entitats dependents incloses en l'article 2 de la Llei 

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.  
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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: 0,55 dies 

OAMC. Ràtio operacions pagades: -12,59 dies 

 

Vuitè. El «ràtio d'operacions pendents de pagament», tal com s'indica en l'article 5.3 del reial 

decret 635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig d'antiguitat de les operacions 

pendents de pagament a final del trimestre:  

 

Ràtio d’operacions pendent de pagament : sumatori (nombres de dies pendents de pagament * 

import de l’operació pendent de pagament)/ import total de pagaments pendents. 

 

Seran «nombre de dies pendents de pagament» als dies naturals transcorreguts des dels trenta 

posteriors a la data d'entrada de la factura en el registre administratiu o la data d'aprovació de 

la certificació mensual d'obra, segons correspongui, fins a l'últim dia del període a què es 

refereixin les dades publicades.  

 

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: -13,96 dies 

OAMC. Ràtio d’operacions pendents de pagament: -10,99 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:  
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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: -1,53 dies 

OAMC. Període mitjà de pagament: -11,80 dies 

 

Desè. En base als càlculs precedents, es conclou el següent: 

 

El període mitjà de pagament a proveïdors global és de -1,58  dies, inferior al termini màxim de 

pagament legalment establert de conformitat amb la normativa de morositat.  

 

Setzè. Els càlculs recollits en aquest informe s'han de remetre, en tot cas, al Ministeri d'Hisenda 

i Administracions Públiques.  

 

Onzè. Referent a això cal informar del següent resultat obtingut:  

 

Amb base en els càlculs detallats en l'expedient motiu de l'informe, es compleix amb el període 

mitjà de pagament legalment previst. “ 

 

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat. 

 

INTERVENCIONS 

  

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda 

Bona nit de nou. La conclusió final d’aquest informe és que complim la llei de 

morositat, tant si es mira des d’una banda com des de l’altra. Des d’una banda vol dir 

una llei i des de l’altra vol dir una altra llei. Els recordo que a meitat de la legislatura, 

crec que va ser el Ministeri, es va treure una altra llei sobre si els ajuntaments complíem 

o no la llei de morositat en forma de període mitjà de pagament. En tot cas la noticia és 

que tant el propi ajuntament com l’Organisme Autònom (OAMC), complim la llei de 
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morositat, tan vista des d’una manera com vista des de l’altra, crec que són 30 dies i 17 

dies l’OAMC . 

Altra cosa  és això tan curiós que tenim  un període negatiu de menys 1,53 dies i menys 

11,83 dies de pagament respectivament. En tots dos casos la conclusió és que complim 

la llei de morositat.  

 

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

Celebrem que l’ajuntament pagui  a les empreses proveïdores en el període mitjà de 

pagament legalment previst. 

 

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

 Res a dir. 

 

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

 Res a dir.  

 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat: 

 Res a dir. 

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

 Res a dir.  

 

El Ple de l’ajuntament resta assabentat. 

 

 

15. Donar compte de la creació d’aplicacions pressupostàries de despesa del capítol VI del 

pressupost vigent del 2015 

 

Antecedents de fet 

 

En data 21 d’abril de 2015, per resolució d’Alcaldia-Presidència, es va acceptar l’ajut econòmic 

de la Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, per import de 

226.610,65 euros per cobrir les despeses extraordinàries ocasionades per les fortes ventades del 

9 de desembre de 2014. 
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En  data 18 de maig de 2015 per resolució d’Alcaldia-Presidència i en relació al decret anterior 

es van rectificat el conceptes d’ingrés d’imputació d’aquesta subvenció de caràcter finalista 

segons següent detall: 

 

2015.403.46103 ATS.VPU.DIBA.Ventades 9.12.2014.Desperfectes forestals, per import de 

63.760,06 euros, corresponent a despesa corrent 

 

2015.403.76102 ATS.VPU.DIBA.Ventades 9.12.2014.Desperfectes espai públic, per import de 

162.3850,59 euros corresponent a despesa d’inversió. 

 

Fonaments de dret 

 

• Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals  

• Bases d’execució del pressupost per a l’exercici del 2015 

• Instrucció de comptabilitat per a l’administració local, aprovada per Ordre 

EHA/40441/2004, de 23 de novembre 

 

Per tot l’exposat, 

 

Es sotmet a informació de l’Ajuntament Ple: 

 

Primer. Donar compte de la creació de les aplicacions pressupostàries de despesa de capítol 

sisè d’inversió relatives a les subvencions detallades a la part expositiva d’aquesta proposta: 

 

Àrea funcional gestora: MED Medi ambient: 

2015.402.17100.61900 MED.Ventades.Zones verdes.Millores. Crèdit inicial: 0,00 euros 

 

Àrea funcional gestora: VPU Via Pública: 

2015.403.33800.63200 VPU.DIBA.Ventades.Can Luna.Coberta.Reparació. Crèdit inicial: 0,00 

euros 

2015.403.45400.61900 VPU.DIBA.Ventades.Via pública.Millores. Crèdit inicial: 0,00 euros 

2015.403.34200.63201 VPU.DIBA.Ventades.Can Noguera.Plaques solars.Reparació. Crèdit 

inicial: 0,0 euros 
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Segon. El Ple de l’Ajuntament resta assabentat. 

 

INTERVENCIONS 

 

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda 

En aquest punt de l’ordre del dia el que anem a fer és la creació d’una sèrie de partides 

amb saldo zero. Sembla ser que, arrel de les diferents normatives, de les diferents lleis 

que ens van arribant d’estaments supramunicipals, una subvenció no la podem acceptar 

si tenim una partida genèrica. Per aquest motiu hem de crear una partida amb saldo zero 

perquè quan ens atorguin aquesta subvenció la puguem acceptar i destinar-la allà. 

Ho he explicat bé Sra. interventora?. Si?. Gràcies. M’ha aprés bé la lliçó perquè tot això 

és nou.  

El que estem fent és crear la partida nominativa per les ventades, amb saldo zero perquè 

quan rebem la subvenció la puguem acceptar primer i després aplicar. 

 

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

Res a dir en relació a l’aplicació pressupostària, justament perquè les fortes ventades 

eren imprevisibles,  tot i així creiem que la feina de l’ajuntament pel que fa a les 

ventades s’hauria de millorar perquè hi ha certes zones, camins oberts, on encara hi ha 

arbres tombats i això podria comportar la propagació d’incendis forestals, com és la 

zona del turó de Can Noguera o la zona  del torrent dels Tremolencs. Els instem a tenir 

en compte que encara hi ha arbrat a terra i demanem que el govern treballi en la línia 

d’instar a les propietats i als organismes implicats a solucionar aquest problema. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Val a dir que s’està treballant en aquesta línia.  

 

 

16. Informes de l’alcaldia 

No hi ha informes per donar compte.  

 

 

17. Mocions  
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Moció que presenta el grup municipal d’Acord ERC-AM de suport al Correllengua 2015 a 

proposta de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) 

 

La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de tothom, ja que 

només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur en un 

món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des de la Coordinadora d’Associacions per 

la Llengua Catalana (CAL) volem donar-hi un nou impuls per mitjà de la 19a edició del 

Correllengua. Des de la CAL considerem que seria molt important la presentació, a tots els 

municipis i comarques, de la moció que redactem a continuació i l’aprovació de la totalitat o 

d’una part dels acords proposats. 

 

CAL, Països Catalans, juliol de 2015 

 

Proposta d’acord: 

 

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del territori, 

convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de 

les persones nouvingudes, 

 

Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més 

recentralitzadores, des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que menysprea la 

llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els fonaments del nostre sistema 

educatiu, 

 

Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà un futur 

de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques, 

 

Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua 

gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general, 

 

Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), 

organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els 

municipis i comarques de parla catalana, 
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Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi,  

El Ple de l’Ajuntament de l’Ajuntament de la Garriga, reunit el dia 29 de juliol del 2015 

 

ACORDA:  

• Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor 

de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla 

catalana i a favor de la seva unitat. 

• Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i 

aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les 

activitats programades.  

• Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta 

corporació.  

• Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a 

facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre 

la població nouvinguda.  

• Demanar a tots els grups municipals que votin a favor de la moció que facin una 

aportació econòmica general per a l’organització dels actes i el bon funcionament del 

Correllengua 2015 al compte corrent: ES37.2100.4742.7902.0000.4867.  

• Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la 

Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, o a 

través del correu electrònic cal@cal.cat. 

 

INTERVENCIONS  

 

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

El nostre grup municipal ha rebut aquesta proposta de moció per part de la 

Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL)  per tal de proposar un 

suport clar i evident a la possibilitat de convocar un correllengua i oferir-lo a tots els 

grups que vulguin participar per donar suport des d’un punt de vista més lúdic, més 

cultural, per la defensa de la nostra llengua i del nostre patrimoni lingüístic i cultural. 

Sense més, perquè considerem que la moció ja és prou explicitat, procediré a llegir-la i a 

posar-la a la seva consideració. 
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La Sra. Marrodán llegeix la proposta d’acords. 

 

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

Per part del nostre grup municipal manifestem que votarem favorablement aquesta 

moció, a part de perquè òbviament subscrivim el contingut de la mateixa, perquè avui 

mateix l’AMI s’ha dirigit  als  ajuntaments que en formem part per demanar-nos que 

donem suport a aquesta moció i a aquesta nova edició del Correllengua.  

Per tant votarem favorablement per doble vessant, perquè compartim al cent per cent el 

contingut de la moció i alhora perquè com a municipi que formem part de l’AMI si 

aquest ens demana donar recolzament a aquesta moció així ho farem. 

 

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

Bona tarda, deixarem reposar la Sra. Dachs que ja ha parlat molt tota la tarda. Nosaltres 

òbviament estem i estarem sempre a favor de qualsevol iniciativa d’aquesta mena que 

com el Correllengua pretengui incidir en la normalització de l’ús social de la llengua 

catalana arrel de la geografia del nostre domini lingüístic i que ajudi a fer-la, com és la 

voluntat de la CAL a través de les diferents iniciatives que promou, com són els tallers 

de “Xerrem”, etc., de fer-la punt de trobada de les, pràcticament, tres-centes llengües 

que parlen arreu dels països catalans.  

En aquest sentit ja ens varem adherir al decàleg de la Plataforma per la Llengua que va 

sortir durant la campanya electoral, tenim gent que és sòcia de la CAL, que ha participat 

en correllengues i n’ha organitzat, per tant és lògic que hi donem suport. Celebrem la 

moció. Donem suport a tots i cadascun dels puts, és a dir, donarem el suport econòmic 

que demana la CAL.  

Al mateix temps no ens volem estar d’incidir en què tota iniciativa que promogui l’ús 

social de la llengua catalana serà benvinguda, tindrà el nostre ajut, el nostre suport 

perquè ens sembla important que lluny del triomfalisme habitual de les dades oficials 

que ens ofereix la Conselleria de Cultura de la Generalitat, sigui aquesta o les anteriors, 

el cert és que la llengua catalana va reculant dia rere dia en el seu ús social i ho fa 

absolutament en tots els territoris del seu domini lingüístic, ja sigui l’Alguer, la Franja 

de Ponent o el Penedès, fruit de la pressió de tenir en contra els Estats d’allà on es parla 

i d’haver de competir amb llengües molt més potents que  a més  tenen un rang legal 

que els dóna una jerarquia de superioritat que aprofundeix en la nostra indefensió com a 
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comunitat de parlants. Res més. 

 

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

Nosaltres votarem en contra perquè tenim una disconformitat gran amb l’ACORD que 

ha presentat la moció, (el partit), i amb els acords pertinents.  L’acord parla  que només 

tenim una llengua vehicular i des de Ciutadans pensem que no només en tenim una, 

afortunadament tenim dues i dues molt bones, molt potents i que s’han de preservar i 

que s’han de promocionar. 

També hi ha un punt en què feu un autèntic “embolica’t que fa fort”, mesclem la 

sentència del Tribunal Constitucional, la llei Wert, la política recentralitzadora del 

govern del PP i per que no hi cabien més coses, sinó les fiquem també a dintre!.  No 

creiem que vingui a “cuento” .  

Hi ha una atès que és “prometre la terra promesa”, ens independitzarem i serem feliços, 

serem més alts, tindrem els ulls blaus, etc., i no!. No hi ha una gran majoria del poble 

català que demani la independència i va quedar palès el dia 9 de novembre  i si  voleu 

més mirem tots els temes demoscòpics, tots els temes aquest que estan sortint que així 

ho demanen. Mai, en cap enquesta ha sortit que més del 50% vulgui la independència de 

Catalunya, no sé per què parleu de majoria. Com diu la dita castellana ens voleu fer 

combregar “con ruedas de molino” amb tot aquest tema i està clar que fora del nostres 

“ultre-subvencionats nostrats” que ens diuen que amb la independència tots serem 

feliços, la idea és que  fora de la unió europea hi ha el caos i això ha quedat palès amb el 

tema grec i la lluita per no sortir de la zona euro d’aquest bonic país al que jo 

personalment li tinc molta empatia.  

Després si volen pagar la festa amb diners de vostès em sembla correcte, jo sempre he 

criticat que amb diners públics es paguin segons quines festes, si ho volen pagar vostès, 

cada partit, cap problema.  

Al final el que estan fent vostès és polititzar la llengua, perquè jo podria estar molt 

d’acord amb el punt u, molt d’acord, però quan veig tots els altres  acords no puc estar 

d’acord. Fiquem tot el tema polític pel mig, etc., m’haig de fer enrere . No polititzem la 

llengua, les llengües s’han de promocionar i s’han de protegir però si comencem a ficar 

que si el PP ens té mania, que si l’Estat és una apisonadora..., . Jo crec que aquest no és 

el camí i per aquest motiu ens posicionarem en contra. Gràcies.  

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 
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Dins el nostre grup hi ha hagut un gran debat, perquè hi ha alguns aspecte de la moció 

que no compartim. El primer és l’atès  número 3, ja l’ha manifestat el company de 

Ciutadans . Nosaltres sempre hem estat a favor de promoure la llengua catalana. Si es 

tracta de promoure la llengua catalana estarem sempre a favor, però aquest atès no ens 

agrada gens, sincerament, perquè entenem que sigui quin sigui el nostre color polític 

hem de defensar la llengua catalana . Aquest atès no és del nostre agrat . 

L’acord número 2 que diu “donar suport a les entitats i grups del municipi per a 

organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon 

desenvolupament de les activitats programades” voldríem que en aclaríssiu que vol dir 

“ajuda necessària” , perquè pot ser des de mà d’obra, és a dir que tot ens arremanguem 

i ajudem a fer aquestes activitats o pot ser ajuda econòmica. Ho volem aclarir perquè és 

un àmbit molt obert i no deixa clar si a part de l’ajut dels grups polítics que demanen 

concretament, també demanen un ajut del pressupost municipal.  

Tot i això nosaltres entenem que hi ha un atac del govern del PP que està fent unes 

polítiques recentralitzadores i per tant hi votarem a favor d’aquesta moció.  

 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat: 

 Plenament d’acord amb els acords i atesos amb la qual cosa tindrà el nostre suport. 

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

El nostre grup votarà a favor. Em sorprèn una mica els comentaris que s’han fet sobre 

l’atès número 3, perquè textualment diu que la gran majoria que parla català està 

d’acord en assolir un estat propi i això  també voldria dir un estat federat, per tant en 

principi, entenc que tal i com està escrita la frase hi entra molta gent. Jo no he necessitat 

cap mena de reflexió al voltant, en això de l‘estat propi hi ha molta gent aquí que hi està 

d’acord. Per tant a mi no m’ha incomodat en absolut aquest atès i ja no dic a mi 

personalment sinó al meu grup. Per tant bé, en aquest sentit cap problema.  

Nosaltres creiem que cal fer un nou impuls a la defensa de la llengua, les agressions que 

estem patint, sobrevingudes a altres agressions del passat (sentències judicials, coses 

que atempten contra el procés d’immersió lingüística, una llei d’una altra època com és 

la llei Wert ...) posa més al dia la necessitat de fer iniciatives i en aquest cas em sembla 

una molt bona iniciativa que ja fa molts anys que tira endavant i per tant reactivar-la o 

donar-li més suport o fer que arribi a més llocs ens sembla una molt bona iniciativa. 

Per altra banda i com a última cosa, ens sembla que aquest anys s’ha escollit la figura de 



 

p.o. 29/07/2015 
 

181

l’Ovidi Montllor que per nosaltres és una figura que creiem que crea molt consens i per 

tant amb més raó ens sembla que pot ser una bona ocasió per gaudir del correllengua. 

Finalment pel que fa al tema de l’ajut econòmic dir que a la moció no precisa quin tipus 

d’ajut econòmic , se suposa que és voluntari, el que considerem que podem aportar, no?.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Si. 

 

Segueix el Sr. Molinero: 

 Perfecte. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Sra. Marrodán, vol fer algun aclariment del dubte que sorgia del fet de donar suport.? 

 

Intervé la Sra. Neus Marrodán:  

Si. Voldria fer l’aclariment que en el benentès que les aportacions econòmiques es 

poden fer des dels grups municipals, tot l’ajut que es pot donar des de l’ajuntament és a 

nivell d’organització de les festes o de la cessió d‘espais  o de les necessitats 

d’infraestructures com en d’altres activitats que es fan al municipi.  

En qualsevol cas, agrair el suport dels grups que han manifestat que ens donaran suport 

en  la votació i lamentar els que no. Gràcies.  

 

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

1 SI-Solidarita i 1 ICV-EUiA-E),), i 1 vot en contra (C’s) dels 17 membres assistents, essent 17 

els de dret i de fet de la Corporació, aprova la moció. 

 

 

Moció que presenta el grup municipal d’Acord ERC-AM, de suport al banc d’ADN per les 

identificacions dels desapareguts a la Guerra Civil. 

 
L'ADN com a eina per la recuperació de la dignitat i la memòria històrica. Una iniciativa per 

identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir ADN pur dels familiars dels 

desapareguts, per tal que quan s’obrin fosses i es facin exhumacions de cossos es puguin 

identificar de forma ràpida i fiable. 
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El maig de 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya presentava a 

Barcelona la Llei de Memòria Històrica Catalana i les dues primeres exhumacions de fosses 

comunes fetes al país. No hi havia, però, cap pla definit pel que fa a la identificació de les 

persones desaparegudes. Aleshores, diversos familiars de persones desaparegudes van prendre 

consciència de la urgència de conservar el testimoni genètic dels familiars encara vius, cada 

cop més grans i amb risc de desaparèixer, per assegurar les futures comparatives de l'ADN i 

mantenir l’esperança de la identificació dels desapareguts. 

 

El departament de genètica forense de la Universitat de Barcelona van assumir el repte i es van 

posar a treballar en la creació d’un protocol rigorós, però senzill i barat alhora, per fixar les 

mostres familiars en un banc genètic. Era el juliol de 2012 i s’iniciava un procés que ja 

s’estava fent a d’altres països del món que han patit conflictes similars: http://dom.cat/5br. 

 

El setembre de 2013, amb la inspecció en tota regla que els comissaris de l'ONU per les 

Desaparicions Forçades van fer a tot l’estat espanyol, des d’aquesta iniciativa es va forçar per 

part del Parlament de Catalunya una moció per posar a l’agenda del Govern el Banc d'ADN i 

la modificació de la Llei de Fosses. EI 19 de desembre de 2013 se’n va aconseguir l’aprovació 

per una àmplia majoria. 

 

El passat 22 de juny de 2014, el grup que impulsa el Banc d'ADN per als familiars 

desapareguts a la Guerra Civil va tancar la recollida de finançament pel projecte a través de 

Verkami. Amb el micromecenatge s’ha creat un material audiovisual, en forma de curt 

documental interactiu, per ajudar a fer entendre la necessitat d’aquesta eina genètica per a la 

identificació de persones. 

 

Per tot l'exposat anteriorment, es proposen els següents ACORDS: 

 

PRIMER. Mostrar el suport institucional de l'Ajuntament de la Garriga a la iniciativa del Banc 

d'ADN per a la futura identificació dels parents desapareguts a la Guerra Civil. 

 

SEGON. Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d'ADN als ciutadans i 

ciutadanes del municipi de la Garriga amb, com a mínim les mesures: 
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• Organitzant conferències informatives sobre la iniciativa i divulgar el material 

• Audiovisual i de difusió del Banc d'ADN. 

• L'enviament d'una circular informativa sobre la iniciativa a les entitats de tot el 

municipi. 

• La col·locació d'un banner a la web municipal que faci enllaç amb el projecte del Banc 

d'ADN i altres relacionades amb les identificacions dels desapareguts. 

• La formació i informació dels treballadors i treballadores de l'Oficina d'Atenció al 

Ciutadà o que atenguin la ciutadania, en general, per tal que puguin informar 

verbalment i en paper d'aquesta iniciativa, i facilitar així que els familiars que tinguin 

desapareguts puguin fer-se la prova d'ADN que ha de servir per identificar els cossos 

de les fosses o altres que en un futur es puguin exhumar. 

 

TERCER. Vist que a la nostra comarca hi ha un gran nombre de desapareguts de la Guerra 

Civil [Joan Garriga i Andreu, Revolta i Guerra civil a la Garriga (Vallès Oriental), Argentona: 

Editorial L'Aixernador, edicions argentonines, 1986] estudiar, d’acord amb el Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, la possibilitat de participar dels costos de les anàlisi i recollides 

de mostres, en forma de subvenció a les famílies. 

 

QUART. Informar d'aquest acord al departament de Governació de la Generalitat de 

Catalunya, als membres de la Comissió d'Afers institucionals del Parlament de Catalunya, als 

Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal del Vallès Oriental i 

als impulsors del Banc d'ADN de Catalunya que gestiona les Desaparicions Forçades del 

període 1936-1977. 

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé el Sr. Albert Benzekry, regidor de cultura, patrimoni i identitat : 

Bon vespre a tothom. En primer lloc faré unes consideracions prèvies a mode d’atesos 

que serviran de prèvia a la lectura dels acords que es proposen en aquesta moció  

Al desembre passat arrel de les fortes ventades que va patir el nostre poble, a la zona   

del cementiri i més concretament a la placeta de la Doma, al tombar-se el xipré, van 

quedar al descobert una sèrie de restes òssies que en un primer moment es va considerar 

que podien estar relacionades amb una fosa de la guerra civil ja que en el mateix recinte 

del cementiri hi ha una de localitzada i de senyalitzada.  
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Va ser tal l’interès i la curiositat que va despertar aquest fenomen que ens va venir a 

veure el senyor Roger Heredia que és l’impulsor del Banc d’ADN i la senyora M José 

Atzeries que és doctora en antropologia forense . Ells dos ens van estar explicant aquest 

projecte del banc d’ADN i la necessitat de donar resposta a les més de 4.500  famílies 

catalanes que consta que tenen algun desaparegut enterrat en alguna del centenar de 

foses comunes que hi ha a Catalunya i en concret en alguna de les 240 foses que hi ha 

identificades. 

El Sr. Roger Heredia ens va explicar també l’acord que tenien amb el departament de 

genètica forense de la universitat de Barcelona, per tal d’establir en aquelles persones 

que ho consideressin oportú una anàlisis de sang per extreure mostres de l’ADN que en 

el cas d’exhumar-ne algunes de les foses i analitzar-ne els ossos i la seqüència d’ADN 

de l’esquelet poguessin fer l’escandall, poguessin determinar el grau de parentiu amb 

aquestes persones.  

Aquest és el sentit d’aquesta moció, però n’hi ha un altre. La Garriga des de fa molts 

anys i per qüestions també òbviament històriques, perquè vam patir els embats  de la 

guerra civil i cada any a finals del mes de gener commemorem, més que no pas 

celebrem perquè no és el mateix commemorà que celebrar, el bombardeig que va patir 

el nostre municipi i les víctimes que hi van haver. Fruit d’això s’ha generat una sèrie de 

patrimoni històric relacionat amb la guerra civil que ha propiciat alhora un seguit de 

polítiques públiques adreçades a la difusió i el reconeixement del que ha suposat tenir 

aquesta memòria immaterial, que a vegades no ho és tant, a vegades també és material i 

que s’estén, en no pocs casos, en moltes ferides familiars i personals.  

Aquest és el sentit de la moció que presentem amb els següents acords. 

 

El Sr. Benzekry llegeix els acords.  

 

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

 Per part del nostre grup també donarem recolzament a aquesta moció. Val a dir que a 

vegades les casualitats van com van. Ahir sortia una noticia d’Europa Press que deia 

que una nova tecnologia permet seqüenciar l’ADN de mostres degradades de foses de la 

guerra civil i en el subtítol deia, la Generalitat impulsarà la creació d’un banc d’ADN 

amb la saliva dels  familiars. Diguem que nosaltres com a grup municipal d’aquest 

ajuntament donarem recolzament a aquesta iniciativa que la Generalitat també s’ha fet 

seva i creiem que és del tot necessari poder acabar d’identificar les restes d’aquelles 
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persones que les seves famílies no varen poder trobar. 

A títol personal i si m’ho permeten, ara aquest mes de juliol, l’11 de juliol 

concretament, vaig poder participar en la commemoració del genocidi que es va dur a 

terme a Srebrenica  a Bosnia-Herzegovina durant la guerra dels Balcans i val a dir que 

gràcies a un banc d’ADN, en aquest cas finançat i gestionat per una fundació, s’està 

identificant les restes dels desapareguts que estan en foses comunes i trobats pel bosc. 

D’aquesta manera aquest any i després de 20 anys estaven enterrant 136 cossos encara i 

encara queda molt per identificar i molt per fer.  

Aquesta  tècnica permet anar identificar les restes per tal que les seves famílies puguin 

fer-los l’enterrament que considerin i acomiadar-se dignament i saber que allà reposen 

les seves restes . Si estem donant recolzament a un país que no és a casa nostra, com no 

a casa nostre?. Encara amb més motiu. 

Del que estem parlant aquí no fa només vint anys sinó que en fa molts més i encara no 

s’ha pogut tancar. Les famílies que tenen desapareguts necessiten poder tancar aquest 

episodi i poder dir tranquil·lament aquí hi ha les restes del meu avi o del meu besavi . 

Donem tot el recolzament a aquesta moció i volia comentar que sembla ser que a través 

de la Universitat Pompeu Fabra, no de la Universitat de Barcelona, aquesta nova manera 

de seqüenciar el genoma a través de la saliva és molt més econòmica i potser enlloc 

d’aquests 150€ que comentava passarà a tenir un cost de 30€ i per tant farà molt més 

viable i molt més assequible dur a terme aquestes identificacions. Senzillament no 

tancar-ho a aquesta proposta i deixant-ho obert a aquella universitat i a aquella tècnica 

que sigui més adequada per dur a terme aquestes identificacions.  

 

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

Avanço que votarem a favor, òbviament, i només  per donar una mica de més magnitud 

al que estem parlant diré que el Sr. Benzekry ha esmentat alguna xifra, no sé si ha dit 

200 foses?. Vol dir identificades, perquè es compten més de 340, a l’Estat Espanyol em 

sembla que es compten més de 2.000 .  El Sr. Roger Heredia esmenta sovint i altra gent, 

perquè és una cosa bastant escandalosa, que l’Estat Espanyol és un dels països, després 

de Cambotja, amb més foses comunes per obrir.  

És el balanç de 40 anys de repressió continuada, és a dir els tres anys de guerra més els 

36 de dictadura, hi ha més de 4.500 famílies a Catalunya que busquen algun 

desaparegut, hi ha uns 14.000 cadàvers enterrats al nostre territori i a l’Estat Espanyol 

s’enfila fins a uns 15.000, per tant si algú acusa aquesta iniciativa de remoure el passat 
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té tota la raó. 

A més per nosaltres no és només una eina de recuperació de la memòria històrica, que 

també, perquè permet acotar millor el contorn del que va ser el règim franquista, la seva 

naturalesa dictatorial i fascistitzant. No és només un acte que ens permet  denunciar els 

oblits i els silencis vergonyosos de la transició, que també, sinó que és sobretot un acte 

de reparació per les famílies que busquen els seus morts. És una qüestió senzillament de 

dignitat humana i a més amb indiferència del color de qui busca els seus morts, malgrat 

hi ha un color molt majoritari per les circumstàncies de la història. De fet és una qüestió 

que pràcticament no és ni opinable perquè hi ha una resolució de l’ONU que diu : 

Qualsevol país que ha patit una guerra civil està obligat a identificar les seves víctimes 

i a lliurar les restes als familiars  per tant hi ha un mandat que ve de bastant amunt, (a 

part  que és de bastant sentit comú per altra banda), que referma actuar en aquesta 

direcció.  

A part hi ha una fosa a la Garriga, al Vallès hi ha prous antecedents  per ser part que es 

senti interpel·lada per prendre la iniciativa i per tant res a dir.  

Només en relació a aquesta moció i de pas  enganxant amb l’anterior dir que nosaltres 

internament havíem plantejar tirar aquesta moció endavant i ens hagués agrada que ens 

haguéssiu convidat perquè haguéssim dit que si i les haguéssim presentat totes dues 

conjuntament.  

 

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

Vagi per endavant que votarem a favor tal i com vam fer en el seu dia al Parlament de 

Catalunya quan es va presentar. 

Volia dir que en el punt número 4, a l’hora de notificar a més gent, dir que la guerra 

civil va ser això una guerra civil espanyola en tot el seu abast amb persones que van 

venir al front de Catalunya a lluitar des d’altres punts d’Espanya. Jo personalment tinc 

el meu avi que va venir a lluitar al costat del bàndol republicà , era de Granada, després 

va anar a  Sagunt i va acabar a Barcelona i va perdre companys aquí, a casa nostra, 

companys dels que mai va tornar a saber res. Segurament una fosa comuna, segurament 

un passeig nocturn, etc, etc. Fora bo que aquesta notificació de què col·laborem amb el 

banc d’ADN, que és una bona causa, la poguéssim fer efectiva a més associacions de 

tota Espanya que es dediquen a la recuperació de la memòria històrica i a exhumar 

fosses comunes de la guerra civil. Gràcies  
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Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 

Després d’haver escoltat les anterior intervencions poc més es pots dir, amb la qual cosa  

només que hi votarem a favor.  

 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat: 

Exactament igual que el Sr. Valiente. Després del Sr. Roger i del Sr. Ángel, res a dir, hi 

votarem a favor. 

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

Realment hi ha poca cosa més a apuntar, però en tot cas dir que han passat uns quants 

anys des de que es va fer la llei de la memòria històrica i per tant és important que ja 

comenci a haver-hi moviment, per dir-ho d’alguna manera.  

Aquesta ens sembla una molt bona iniciativa però han d’anar aflorant iniciatives que 

siguin efectives. Una vegada tinguem un banc d’ADN s’han d’anar obrint les foses, 

s’han d’anar fent exhumacions. Hem de donar un altre pas endavant, tot s’hauria d’anar 

activant en paral·lel. Però bé congratulem-nos de què tot s’hi torni a moure perquè hem 

estat uns anys amb tot això en congelació.  

Aquest moviment és del tot necessari, com apuntava el Sr. Prims i fins i tot obligat per 

institucions superiors. Per tant activem-nos ja i comencem a obrir foses i a més a més 

fem aquesta bona iniciativa que sobretot, pel que veig, és que quedi recollit l’ADN  de 

tota aquesta gent que estava a punt de deixar-nos. Sembla que en aquest sentit tingui una 

certa urgència. A mi és el que més m’ha colpit del redactat, el pensar “ah clar, és 

veritat,  si no ho fem ràpid després els besnéts no podran, amb tanta facilitat identificar 

a la resta de la seva família”.   

 

Intervé el Sr. Albert Benzekry, regidor de cultura, patrimoni i identitat : 

Moltes gràcies a tots els grups pel suport. Prenem, del que deia el Sr. Guillén, la idea  de 

fer extensiu l’acord a altres associacions i certament com comentava la Sra. alcaldessa 

hi ha altres iniciatives o altres vies d’investigació universitària que conflueixen en la 

mateixa iniciativa i és d’esperar que en algun moment hi hagi algun tipus de coordinació 

per engrandir i per fer encara més efectiu aquest banc d’ADN. Res més, gràcies.  

 

La moció queda redactada de la forma següent: 
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« Moció que presenta el grup municipal d’Acord ERC-AM, de suport al banc d’ADN per les 

identificacions dels desapareguts a la Guerra Civil. 

 

L'ADN com a eina per la recuperació de la dignitat i la memòria històrica. Una iniciativa per 

identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir ADN pur dels familiars dels 

desapareguts, per tal que quan s’obrin fosses i es facin exhumacions de cossos es puguin 

identificar de forma ràpida i fiable. 

 

El maig de 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya presentava a Barcelona 

la Llei de Memòria Històrica Catalana i les dues primeres exhumacions de fosses comunes fetes 

al país. No hi havia, però, cap pla definit pel que fa a la identificació de les persones 

desaparegudes. Aleshores, diversos familiars de persones desaparegudes van prendre 

consciència de la urgència de conservar el testimoni genètic dels familiars encara vius, cada cop 

més grans i amb risc de desaparèixer, per assegurar les futures comparatives de l'ADN i 

mantenir l’esperança de la identificació dels desapareguts. 

 

El departament de genètica forense de la Universitat de Barcelona van assumir el repte i es van 

posar a treballar en la creació d’un protocol rigorós, però senzill i barat alhora, per fixar les 

mostres familiars en un banc genètic. Era el juliol de 2012 i s’iniciava un procés que ja s’estava 

fent a d’altres països del món que han patit conflictes similars: http://dom.cat/5br. 

 

El setembre de 2013, amb la inspecció en tota regla que els comissaris de l'ONU per les 

Desaparicions Forçades van fer a tot l’estat espanyol, des d’aquesta iniciativa es va forçar per 

part del Parlament de Catalunya una moció per posar a l’agenda del Govern el Banc d'ADN i la 

modificació de la Llei de Fosses. EI 19 de desembre de 2013 se’n va aconseguir l’aprovació per 

una àmplia majoria. 

 

El passat 22 de juny de 2014, el grup que impulsa el Banc d'ADN per als familiars desapareguts 

a la Guerra Civil va tancar la recollida de finançament pel projecte a través de Verkami. Amb el 

micromecenatge s’ha creat un material audiovisual, en forma de curt documental interactiu, per 

ajudar a fer entendre la necessitat d’aquesta eina genètica per a la identificació de persones. 

 

Per tot l'exposat anteriorment, es proposen els següents ACORDS: 
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PRIMER. Mostrar el suport institucional de l'Ajuntament de la Garriga a la iniciativa del Banc 

d'ADN per a la futura identificació dels parents desapareguts a la Guerra Civil. 

 

SEGON. Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d'ADN als ciutadans i 

ciutadanes del municipi de la Garriga amb, com a mínim les mesures: 

 

• Organitzant conferències informatives sobre la iniciativa i divulgar el material 

• Audiovisual i de difusió del Banc d'ADN. 

• L'enviament d'una circular informativa sobre la iniciativa a les entitats de tot el 

municipi. 

• La col·locació d'un banner a la web municipal que faci enllaç amb el projecte del Banc 

d'ADN i altres relacionades amb les identificacions dels desapareguts. 

• La formació i informació dels treballadors i treballadores de l'Oficina d'Atenció al 

Ciutadà o que atenguin la ciutadania, en general, per tal que puguin informar 

verbalment i en paper d'aquesta iniciativa, i facilitar així que els familiars que tinguin 

desapareguts puguin fer-se la prova d'ADN que ha de servir per identificar els cossos de 

les fosses o altres que en un futur es puguin exhumar. 

 

TERCER. Vist que a la nostra comarca hi ha un gran nombre de desapareguts de la Guerra 

Civil [Joan Garriga i Andreu, Revolta i Guerra civil a la Garriga (Vallès Oriental), Argentona: 

Editorial L'Aixernador, edicions argentonines, 1986] estudiar, d’acord amb el Consell Comarcal 

del Vallès Oriental, la possibilitat de participar dels costos de les anàlisi i recollides de mostres, 

en forma de subvenció a les famílies. 

 

QUART. Informar d'aquest acord al departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, 

als membres de la Comissió d'Afers institucionals del Parlament de Catalunya, als Grups 

Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal del Vallès Oriental, als 

impulsors del Banc d'ADN de Catalunya que gestiona les Desaparicions Forçades del període 

1936-1977 i a altres associacions de tota Espanya que es dediquen a la recuperació de la 

memòria històrica i a exhumar fosses comunes de la guerra civil.» 

 

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

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

Corporació, aprova la moció. 
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Moció que presenta el grup municipal de la C.U.P-PA, a la que s’adhereixen els grups del 

PSC-CP i  ICV-EUiA-E, per la reobertura del Centre d’Atenció Primària (CAP) de la 

Garriga en horari nocturn. 

  

L’any 2008 va iniciar-se un retrocés econòmic fruit d’una mala gestió financera. Aquesta 

conjuntura econòmica sobradament coneguda ha suposat un desmantellament progressiu del 

sistema de benestar mitjançant la retallada de serveis bàsics a la població. 

 

Amb l’argument de resoldre la situació econòmica, els diferents governs han aplicat una política 

de retallades i privatitzacions que tristament ens ha familiaritzat amb termes com desnonament, 

pobresa infantil i atur entre d’altres, i que han tingut un impacte negatiu sobre les classes 

populars. Les elits econòmiques del país, en canvi, no s’han vist afectades per aquest context tot 

i ser les principals responsables de la situació econòmica actual. 

 

Considerem que les retallades de drets socials han de ser una mesura d’excepció que no s’hauria 

d’anteposar a la restricció de privilegis, els quals encara són presents a la nostra societat. 

L’accés a la salut és un dret bàsic reconegut a la Declaració Universal dels Drets Humans 

(paràgraf 1. art. 25) que a la Garriga està limitat per la reducció de l’horari d’atenció del CAP. 

 

En aquest sentit, 

 

l’Ajuntament de la Garriga es compromet a: 

 

• Traslladar al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Salut i als 

organismes competents en la matèria, la necessitat de restablir el servei complet del 

CAP de la Garriga per tal de garantir el dret a la salut i la seguretat dels habitants de la 

Garriga i els municipis propers. 

• Donar suport a les mobilitzacions populars que reivindiquin el que aquesta moció 

defensa.  

 

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

Presentem aquesta moció, per la reobertura del Centre d’Atenció Primària de la Garriga 

en horari nocturn, la C.U.P, Iniciativa i el partit dels Socialistes. Ara em disposo a 

llegir-la per tal d’emplaçar-los a que hi votin a favor. 

 

La Sra. Dachs llegeix la moció.  

 

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

Per part del nostre grup municipal i fent memòria de totes les mocions que s’han 

presentat per aquest mateix tema, en principi per evitar-ne el tancament i posteriorment 

per demanar la reobertura, és a dir això no es fa per primera vegada, sinó que ja s’ha fet 

en anteriors ocasions i per part d’altres formacions polítiques que havien presentat 

aquestes peticions via moció. Inicialment, havíem votat a favor, per evitar-ne el 

tancament i no només havíem votat a favor la moció sinó que políticament havíem 

intentat fer les gestions pertinents per tal de seguir tenint el CAP obert a les nits. Es va 

parlar amb el Departament de Salut, amb els amics, etc. Inicialment hi havia una 

percepció de pèrdua de cobertura sanitària de proximitat, és a dir si em passa alguna 

cosa tinc el CAP obert siguin les dues o les tres de la matinada  i  aquesta percepció si 

que podia generar, si no s’explicava bé si no es presentaven bé les alternatives, aquesta 

inseguretat a la ciutadania. Així ho varem traslladar i es va acordar que es faria, a part 

d’una comunicació de les alternatives, un seguiment de què passa amb les urgències 

nocturnes amb una periodicitat quinzenal.  

Jo rebo el resum de tots els serveis nocturns que es fan a la nostra  Àrea Bàsica de Salut 

a les nits, durant l’horari en què el CAP de la Garriga, físicament, està tancat. Us he de 

dir que mirant l’històric tenim una mitjana (de tots els municipis que formen part de 

l’Àrea Bàsica de la Garriga), de tres a cinc urgències a la nit. Hi pot haver una, cap o 

dues  de la Garriga, però aquestes són les xifres que quinzenalment se’m traslladen per 

part del Departament de Salut. Aquestes xifres són de quan la gent truca al 061 per 

urgències nocturnes.  

No només això, sinó seguir recordant sempre a la població que el protocol és trucar al 

061 i que de manera pràcticament immediata es desplaça un equip metge a domicili. 

També se’ns va explicar i així s’ha comprovat parlant amb metges que presten aquest 

servei nocturn, que actualment quan hi ha un desplaçament a domicili el metge ja no ha 
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d’anar amb el seu cotxe i no només això sinó que té un xofer a disposició per tal que el 

desplaçament no l’hagi de fer ni el metge, ni la infermera, sinó que tenen qui els 

acompanya en el seu desplaçament. Això evita pèrdues i altres coses que havien passat 

en el seu dia i de les que molts metges s’havien queixat.  

La percepció inicial i les dades reals ens donen la tranquil·litat de saber que l’accés a la 

salut no està limitat, no és cert que l’accés a la salut estigui limitat, està cobert trucant al 

061 i hem d’explicar que la gent té cobertura sanitària a la nit i que en comptes de ser 

l’equip metge qui es desplaci des de la Garriga, en aquest cas es desplaçarà des d’un 

altre municipi, però es desplaça a domicili i ens dóna la cobertura necessària. Les dades 

i l’històric que ara ja fa temps que tenim i que podem comprovar és bastant repetitiu, la 

cosa està molt estabilitzada i aquestes dades són la realitat. 

Divendres passat recordo que llegia l’entrevista al Nou 9 de l’alcalde de Caldes, un 

municipi veí, ell inicialment va defensar el tancament del servei nocturn del CAP del 

seu municipi, no s’hi va posicionar en contra del tancament i a l’entrevista de divendres 

passat al Nou 9 reiterava precisament el que havia defensat des del principi. També 

parlava d’això, de què les dades reals evidenciaven que les percepcions que de vegades 

es tenen per desinformació, no quadren i per tant es reivindicava en la defensa  que 

havia fet en el seu dia.  

Nosaltres, a diferencia de l’alcalde de Caldes que en principi havia defensat aquest 

posicionament de tancament nocturn del CAP, no ho vam fer així però ara, un cop 

estudiat tot l’historial i tenint sobre la taula totes les xifres i totes les dades, entenem que 

la població està ben atesa i per tant no és necessària l’obertura nocturna del CAP i 

sobretot el que volem seguir defensant és que l’accés a la Salut no està limitat. 

 

Intervé la Sra. Dolors Castellà, en representació del grup municipal d’Acord ERC-AM: 

Nosaltres ho elevarem a nivell general. Entenc les explicacions de la Sra. alcaldessa .En 

primer lloc un agraïment a la moció presentada, sempre que es presenten mocions que 

tenen a veure amb les reivindicacions de drets hem de felicitar-nos perquè almenys hi ha 

un debat i hem d’intentar evitar el pitjor que pot passar amb aquestes coses que seria 

normalitzar les pèrdues. Si no en parlem les anem normalitzant i arribarà un moment en 

què tot ho veurem normal. Vagi per endavant l’agraïment de la moció.  

Des d’Acord-Esquerra manifestem el nostre estar a favor, hi votarem a favor de la 

moció,. 

Volem matissar, però, que pel que fa a la lectura concreta quan parleu dels retrocessos 
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dels drets i els serveis a les persones que anem patint dia rere dia, pensem que no es deu 

únicament a una mala gestió financera feta com aquell que no sap gestionar més bé, sinó 

que responen, bàsicament a un model social absolutament pensat. No és casualitat, és un 

model social que aposta per premiar els grans defraudadors amb amnisties fiscals i en 

canvi quan argumenta que no té diners retallen els serveis més bàsics de les persones. És 

a dir, és un model social pensat.  

Per tant l’objectiu hauria de ser encaminar-nos cap a canviar aquest model social. 

Aquest model social només es pot mirar de canviar si la voluntat de tots és aquesta, 

òbviament i per altra banda si aconseguim ser un país normal que puguem gestionar els 

nostres recursos, puguem determinar les nostres lleis i aplicar-les i crear uns mínims 

sobre els quals creiem que no es pot passar, que són els drets de les persones. Això 

només es pot fer en el marc d’una estructura de país.  

Jo si sóc del parer que amb la independència serem més feliços, no sé si feliços menjant 

anissos, però si com a mínim determinant les nostres gestions i decidint que és 

important per nosaltres i aplicant-ho.  

No només serem més feliços amb la independència sinó que pensem que el marc d’una 

república podrem garantir els drets socials de les persones i cap aquí és on ens hem 

d’anar encaminant. 

La reobertura a la nit del CAP de la Garriga pot ser un exemple, un exemple més de tots 

els serveis que anem perden consecutivament encara que els puguem justificar pensant, 

que tenim els recursos a l’abast i hem de pensar en tot el que anem perdent en aquest 

camí. Cada vegada que parlem d’un servei perdem un llençol i el que hem de mirar de 

fer és precisament construir, pensar en quins són els drets als que no volem renunciar i 

afavorir totes aquelles acciones que vagin cap a la seva reivindicació i el seu tornar-los  

a posar. Gràcies.  

 

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

No ens van sumar a presentar la moció conjuntament amb la resta de forces perquè vam 

presentar una sèrie de transaccions que  ja sigui perquè no van ser acceptades , el cas és 

que finalment van decidir que no ens presentàvem. Transaccions com què la nostra 

Constitució en el seu article 43 o el nostre Estatut d’Autonomia en el seu article 23 

donen dret a la salut i crec que és important que aquelles lleis que fem a casa nostra les 

posem en valor.  

També li demanava als companys de la C.U.P que no solament les classes populars han 
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patit la crisis, hi ha molta classe mitja que  també l’ha patit, potser és una de les parts a 

les que més ha afectat la crisis.  

Finalment demanàvem una frase al final del primer acord que deia els avantatges d’un 

servei de proximitat i personalitzat tal i com succeeix 16 de les 24 hores del dia.  

Però tanmateix votarem favorablement i ho farem perquè des del minut 1 hem estat a 

favor de què el CAP no es tanqués a la nit. Això ho vam fer palès estant a les 

manifestacions i des del nostre grup parlamentari al Parlament amb la figura del nostre 

president, que llavors vivia aquí. Vam presentar una resolució que va ser tombada per 

Convergència i Esquerra, (me n’alegro que la Sra. Castellà ara es posi a favor d’aquesta 

moció), però Convergència i Esquerra van tombar aquesta resolució que vam  presentar 

tant Ciutadans com el  PP en el seu dia al Parlament, al novembre de 2013, sobre el 

CAP. Vam fer una pregunta per escrit al conseller Boi Ruíz en la que li demanàvem 

quan costava a l’erari públic el manteniment del CAP obert totes els nits de l’any i ens 

va respondre, tinc el document per si algú ho vol veure, que 135.000€ l’any. 

Sabem que no canviarem la situació, ho varem parlar a la junta de portaveus, això no ho 

canviarem i no ho farem fins que canviem de govern i com estic convençut que 

canviarem de govern el 27 de setembre i que la meva amiga i companya Inés Arrimades 

serà la presidenta de Catalunya, potser en aquell moment podrem canviar i tornar a obrir 

el CAP. Gràcies.  

 

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

Abans parlàvem de no somiar amb ulls blaus i demés i jo amb aquesta última frase m’he 

quedat una mica sorprès  perquè també hem començat a somiar.  

Dit això jo voldria recordar als companys d’Acord i Esquerra que qui està tirant 

endavant la gestió privatitzadora no és el govern de l’Estat és un govern en el que ells 

estan i no han reconegut que aquest govern és qui està privatitzant la sanitat pública.  

Nosaltres ens vam sumar a aquesta moció perquè estem totalment d’acord i així ho 

varem manifestar. Ens hem manifestat en contra del tancament nocturn del CAP a 

l’ajuntament de la Garriga, també ho hem fet al Parlament de Catalunya. 

Creiem que amb el tancament si  hi ha una manca de proximitat i us explicaré tres casos 

particulars que han succeït els últims 15 dies . 

Un familiar directe es va torçar el peu, al final va ser un esquinç i va ser a la nit, i no va 

anar a l’hospital de Granollers, va pensar que ja s’esperava 24 hores. Si hagués tingut 

aquesta gestió directa hagués anat al CAP de la Garriga. 
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En quant a això d’anar expressament al domicili és perquè jo entenc que quan truques al 

061 t’atenen i aquesta atenció descriu com és el cas i en funció d’això o et porten el 

servei a domicili o et diuen que vagis al centre.  

Nosaltres apostem per aquest servei 24 h al CAP per aquest motiu presentem la moció i 

naturalment votarem a favor.  

 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat: 

Jo no sé si per ser part implicada, com feia el Sr. Martín, hauria d’haver marxat o no, 

però he decidit que no marxaré i diré la meva. D’exemple no posaré cap però 

m’agradaria dir tres coses molt senzilles i que em sembla que entendrà tothom.  

Ens han convertit en lloc de en persones en números, perquè a l’època de crisis ha fet 

falta retallar d’algun lloc i s’ha decidit retallar per aquí. Hi ha qui ho ha comprat, hi ha 

qui s’ho creu, hi ha qui rep informes cada 15 dies amb els números.  

Només la convido, Sra. alcaldessa, a què un dia en lloc de què li portin un paper amb 

números li portin les 3 persones que han estat ateses i que han hagut d’anar a Granollers 

o que han hagut d’esperar a l’equip d’urgències, que certament hi ha a Granollers i  que 

fa tot el Vallès i els hi preguntis que han pensat de la seva atenció o què els hagués 

semblat tenir metge i infermera al CAP de la Garriga. Només que ho faci un parell o tres 

de vegades veuràs com entre tots plegats ens han fet creure que no som persones i que 

som números.  

L’altra cosa que volia dir és que ens hauríem d’haver plantejat potser també, en el 

mateix context, (jo sempre penso “m’ha tocat estar en el lloc que no tocava”), els 

números dels bombers, els números de la policia local, dels mossos, perquè no 

demanem raports sobre tot això?. Són serveis que hi han de ser per quan es necessiten i 

em sembla que la sanitat no és un bon lloc on escatimar. Gràcies.  

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

En primer lloc agrair a la CUP que ens hagi obert la moció perquè la poguéssim 

presentar conjuntament. És una bona iniciativa.  

Després, recordar, encara que ja s’ha esmentat per aquí que ja havíem presentat altres 

mocions, en vam parlar a la junta de portaveus i nosaltres vam veure molt ràpid que cal 

insistir sobre el tema passat un temps. Perquè és ara, al marge dels números que rep 

l’equip de govern, que tots anem acumulant experiències, experiències dels amics, dels 

ciutadans que es queixen, dels que t’expressen el que els passa ara, quan tenen una 
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urgència per la nit.  

A mi no m’agrada posar casos concrets, però el que crec que molts hem viscut, perquè 

ho anem rebent de gent que ho explica i ho narra per les xarxes socials i que alguns hem 

viscuts en primera persona,  és que les urgències de l’hospital estan molt més 

col·lapsades.  

Si, si és veritat, i tant que és veritat!. Perquè passa un fenomen molt curiós, quan tu tens 

una urgència petita, jo per exemple abans quan havia tingut una urgència petita , de les 

que no es consideren d’una extremada gravetat, òbviament sempre feia una cosa que 

m’havien ensenyat molt clarament que era anar primer al CAP i allà decidien 

exactament si havia d’anar a l’hospital o no. Amb això que no tothom feia ja, el sistema 

premiava el fet que segurament tinguessis un accés més ràpid a les urgències dels 

hospitals. Era així perquè a tu ja t’havien avaluat i t’enviaven amb un volant des del 

CAP a l’hospital. Un metge ja havia decidit que realment tu necessitaves anar a 

l’hospital. Aquest era el sistema bo. Quan es va tancar el CAP a mi em va sorprendre 

que no es posés molt l’accent  en una cosa que crec era definitiva, que el calia haver fet, 

com era potenciar més això. És clar que segurament les urgències dels CAPs  estaven 

infrautilitzades!. És clar!, Per què ? Doncs perquè molta gent les estava utilitzant 

incorrectament. Per tant jo el que crec és que hem de tornar a utilitzar aquest model i a 

més a més hem de tornar a convèncer la població que per determinades coses s’ha 

d’anar primer al CAP. Aquest model en el que tu vas primer al CAP, que és el teu metge 

de proximitat, crec que fa funcionar molt més bé tot el sistema, si la gent ho apliqués.  

És evident que es va optar per tancar-ho i dir,  és que ningú fa servir el sistema. No, no, 

és que ara la gent ja no s’ho planteja d’entrada. Si ara tens una urgència com la que 

expressava el Sr. Valiente, és molest haver de trucar algú que hagi de venir de no sé on, 

que vés a saber si està atenent una urgència més  greu... clar jo com a ciutadà penso “ 

ara haig de trucar a aquest que potser està atenent una urgència que és molt més greu 

que la meva?, no , no, vaig directament a l’hospital!.   

Al final això també té conseqüències sobre els números. En tot cas crec que hi ha moltes 

raons per les quals podem discutir aquestes xifres i per tant crec que és molt vàlid 

demanar la reobertura del CAP. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

A mi em sembla que els arguments i els posicionaments de cada grup estan molt clars i 

per tant procedirem a la votació, no cal que ens allarguem perquè ni uns canviarem de 
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parer ni els altres tampoc.  

 

El Ple de l’Ajuntament, per 10 vots a favor (4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 

1 SI-Solidarita i 1 ICV-EUiA-E),), i 7 vots en contra (CiU) dels 17 membres assistents, essent 

17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la moció. 

 

 

Moció que presenta el grup municipal de la C.U.P-PA per la visualització del compromís de 

l’ajuntament en el procés d’independència.  

 

El darrer 24 de maig el poble de la Garriga va votar majoritàriament candidatures 

independentistes. Aquest 27 de setembre tornem a trobar una cita electoral el resultat de la qual 

podria suposar una acceleració del procés d’independència en els tempos de la política 

institucional. 

 

Per tal de fer extensible i visible la importància de les eleccions al Parlament de Catalunya del 

27 de setembre i a petició de l’ANC, agent actiu en la difusió, la mobilització i la sensibilització 

del procés d’independència del Principat de Catalunya, 

 

aquest Ajuntament es compromet a: 

 

• Penjar a la façana de l’Ajuntament una pancarta que facilitarà l’Assemblea Nacional 

Catalana de caire informatiu sobre les eleccions del 27 de setembre. 

• Penjar banderes estelades (una amb l’estel roig i una amb l’estel blanc, recollint la 

pluralitat del moviment independentista) a la façana de l’Ajuntament com a 

posicionament explícit de la majoria del consistori per la independència del nostre país.  

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Agrairia una mica de diligència a l’hora de fer les intervencions. Gràcies. 

 

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

Volem emfatitzar en què és una demanda que ha vingut de l’ANC i que s’ha ofert a 

totes les forces polítiques.  

 

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

Per la nostra part i molt breument dir que ens abstindrem en aquesta moció i no perquè 

no siguem un grup que, òbviament, recolza la llista de Junts pel si  del 27 de setembre, 

sinó perquè hem decidit que pel fet de tenir un contenciós que ens ha interposat la Sra. 

Llanos de Luna i donat que ella mateixa ha obert una guerra de banderes que ni 

l’ajuntament de la Garriga i creiem que ni el municipi de la Garriga, volíem ni 

desitjàvem tenint en compte que  en tota l’època dels ajuntaments democràtics només hi 

ha hagut la senyera a la façana de l’ajuntament. Bandera que ens representava a tots i 

així hem volgut preserva la façana del nostre ajuntament.  

Tenint en compte això nosaltres ens abstindrem en la votació. Una altra cosa és el que 

decidirem en el moment en què aquest contenciós aclareixi quin és el “càstig” que 

rebrem com a municipi que no té penjada la bandera espanyola.  

 

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

Des del nostre grup hem fet una reflexió molt breu. Nosaltres creiem que la 

visibilització de l’ajuntament respecte al compromís amb el procés d’independència és 

més que evident. Així ho pensem i hem estat en tots els actes necessaris i en tots els que 

calgui ser estarem per demostra-ho. Però també pensem que no ens pertoca una guerra 

de banderes. Malauradament tenim un contenciós sobre la taula. Nosaltres no volem 

posar la bandera espanyola. Sabem que si posem l’estelada, continuarem posant la 

bandera espanyola. Per nosaltres la senyera és la bandera del nostre país i a partir del 27 

de setembre no en necessitarem una altra, ja tenim la del nostre país.  

Nosaltres ens abstindrem en la moció. Estem d’acord en què es pugui penjar de manera 

immediata la pancarta que proposa l’Assemblea i ens abstindrem en la moció. Gràcies. 

 

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

Aquesta moció si que és bona!. I és bona perquè jo crec que la C.U.P en aquest sentit i 

en aquesta moció ha pecat una miqueta, ho dic amb bon rotllo, d’ingenuïtat.  

Si aquest equip de govern, que és mateix equip de govern de la legislatura passada s’ha 
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caracteritzat per alguna cosa i ho vaig dir al debat pertinent, és perquè tenen la ISO 9001 

d’independentistes, ho tenen tot. No li reclameu més, si us plau, si ho tenen tot!. Un 

annex, una pantalla següent, no!. Si ja ho tenen tot. Ja ho vaig dir a la junta de portaveus 

el que esteu demanant és una “pantalla següent”  i ja ho tenen, no cal que aneu més 

enllà.  

Em fa gràcia perquè dieu “ això ho demana l’ANC”. Qui és l’ANC?. Aquella associació 

que volia donar un cop d’estat ocupant ports i aeroports?. Aquella associació que la seva 

presidenta ara anirà de número 2 a la llista del President, Junts pel si, o com li vulgueu 

dir?. Aquella presidenta que en un acte va dir que la gent del PP i de Ciutadans no eren 

el poble de Catalunya, ergo jo no sóc el poble de Catalunya?. Aquesta ANC és la que 

mana?. Si us plau!. No li dono cap reconeixement a aquesta associació vist el que 

proposa.  

Perquè vostès han llegit bé el que proposa?. Crec que no. Vostès volen agafar la façana 

de l’ajuntament i que sigui la seva gran tanca electoral . Dins un període electoral no es 

pot fer publicitat a dins dels espais públics.  Jo espero que la moció no prosperi perquè 

si prospera el que si li demano  a Convergència i Unió i a l’alcaldessa és que no 

prevariqui . L’alcaldessa sap que no pot col·locar cap publicitat d’un partit i tenim 

jurisprudència de les eleccions locals passades, l’estelada i una pancarta de l’ANC a la 

façana de l’ajuntament és pervertir el vot, és utilitzar una tanca electoral que és la casa 

de tots perquè es voti a una determinada força.  

Ja avanço que si això es duu a terme, si l’ajuntament per un moment vol col·locar 

aquesta tanca electoral a la façana, nosaltres ho impugnarem a la junta electoral, perquè 

la raó i la llei ens assisteix. No hi ha més “tu tia” en aquest sentit.  

En quant al tema Llanos de Luna jo li deia a la Sra. alcaldessa quan estàvem allà on seu 

el públic, que és un tema de què s’ha de complir la llei, ens agradi o no ens agradi. A mi 

i al meu partit també, hi ha lleis que no ens agraden i amb els nou Diputats que tenim 

ara, a la legislatura que acaba al Parlament, hem intentat canviar coses, sumar esforços, 

però el que no podem fer és saltar-nos les lleis. Però clar que puc esperar d’un partit que 

no creu molt en l’estat social i de dret i que puc esperar d’una associació que en el seu 

fi, com deia al principi, volia ocupar ports i aeroports el dia de Sant Jordi de 2015 o 

2014 que ja ha passat. Somnis!. 

 

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

Jo intentaré ser breu perquè sinó ens allargarem i estarem fins a les 12 de la nit. 
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Nosaltres opinem que posar una pancarta que afavoreixi una opció política de les que es 

presenten al 27 de setembre, no és feina de l’ajuntament. Entenem que la pancarta es pot 

posar a qualsevol altre espai del municipi, perquè és una entitat, igual que la resta 

d’entitats i poden posar la pancarta a qualsevol lloc del municipi. Això mai s’ha fet a 

l’espai de l’ajuntament i jo sincerament com a membre d’una entitat penso que podem 

obrir “una veda de entidades “ fins i tot nosaltres des de l’entitat havíem demanant 

posar una pancarta a la façana i al final vam dir que ho tiràvem enrere per no obrir 

aquesta veda d’entitats que pengen pancartes a la façana de l’ajuntament. Per tant jo 

entenc que la moció és errònia.  

Nosaltres hi votarem en contra tot i que entenem que es pot posar a qualsevol espai del 

municipi i no ens oposarem si es posa a qualsevol altre espai del municipi.     

 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat: 

Espereu que recuperi el pols normal.  Per sort Sr. Guillén està clar que està més sol que 

la una en aquest poble i  ho celebro.  

Nosaltres votarem a favor, evidentment i el que és sorprenent és que els que van junts 

en el “si” , (nosaltres per qui no s’hagi assabentat es va votar dins de Solidaritat i es va 

decidir donar suport a la candidatura de “Junts pel si” del 27-S) , però qui forma el gran 

paquet que sou Esquerra i Convergència opteu per acceptar altra cop la por., que si 

Llanos de Luna, que si el contenciós administratiu. Em sembla que és prou important on 

estem i el moment  històric en què estem com per deixar la por enrere i venint de l’ANC 

encara amb menys, (us recordo que em sembla que és idea del President Mas fer aquesta 

candidatura conjunta amb l’ANC), venint d’ells, com a mínim haver parlat prèviament i 

no fer el ridícul com estem fent ara a l’abstenir-nos en una cosa que ve d’ells.  

Nosaltres donem ple suport. Si nosaltres haguéssim manat l’estelada a l’ajuntament faria 

molts anys que estaria penjada, encara que hi hagués d’haver l’espanyola al costat, però 

l’estelada hauria d’estar allà. A mi l’espanyola, que per cert si que es va penjar, (perquè 

les fotos van córrer pel poble com la pólvora), cinc minuts, una altra vegada per la por, 

però es va penjar!.  

M’estàs dient que no tindrem pebrots de penjar l’estelada al nostre poble en un moment 

històric com ara?.  

Nosaltres votarem a favor. Gràcies.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 
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 No s’acaba tot amb els pebrots!. 

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

Estic una mica sorprès. M’ha sorprès molt que s’hagi posat l’accent inicialment en el 

tema de les banderes, francament.  

A mi d’aquesta moció el tema de les banderes no em preocupa, aquí ja hem fet un 

desafiament continuat al no posar la bandera espanyola. Tampoc em sembla un tema... 

tampoc vam acabar de fer la reflexió perquè ara parlaré de l’altre punt, però en tot cas el 

tema de les banderes ... aquí hem posat banderes en determinades situacions i per tant  

... Si hi ha una situació concreta ... Però no s’està demanant tenir l’estelada a perpetuïtat 

s’està demanant posar-la per una situació concreta i a mi no em sembla ... el simbolisme 

de l’estelada tampoc és estrictament una .... és una bandera que reclama que la situació 

de Catalunya ha de canviar i per tant jo no ho veuria com una cosa desaforada i m’ha 

sorprès que realment hi hagi hagut oposició i s’hagi posat aquí l’accent.  

L’altre tema si que és més delicat . Quan vaig mirar la moció amb molt de carinyo i 

amb bona intenció, com venia de l’ANC amb la que jo si m’hi sento vinculat, (he 

al·lucinat bastant amb alguns comentaris que s’han fet sobre l’ANC absolutament fora 

de to, però eren d’esperar, ha estat un bon inici, si, si hem donat el to, ha donat el do de 

pit!). La qüestió és que realment com la proposta  venia de l’ANC me la vaig mirar amb 

la intenció de si era possible, com a mínim, no oposar-me fermament. Però hi ha una 

cosa que he notat a faltar en aquesta moció i és que clarament es demana la col·locació 

d’una pancarta però no es diu ni quant temps estarà la pancarta, no diu si es col·loca ara 

fins l’11 de setembre, o si es col·loca ara perquè estem en període electoral. No es diuen 

les dimensions i sobretot no es diu el que posa. Estem donant l’aprovació a una pancarta 

en blanc i això jo no ho veig clar. Crec que hi ha un defecte de forma a la petició, 

claríssim, perquè hem d’aprovar posar una pancarta en blanc. Aquest vot no li dono a 

ningú, ni a l’ANC ni a ningú, per molt que estigui d’acord  amb els plantejaments de 

l’ANC. Per tant en aquest sentit no podem votar favorablement, però que quedi clar que 

no és  pel tema de l’estelada, és pel tema de la pancarta.  

 

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

Sr. Oliveras , sol no, eh?. Per respecte només als 592 votants que hem tingut a la 

Garriga, no pot dir que estic sol. Ni per respecte als que segurament seran més votants 

que tindrem de cara al 27 de setembre.  
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I Sr. Molinero, en què he mentit?. Ocupar ports i aeroports és un cop d’estat, aquí i en 

qualsevol país democràtic del món.  

 

El Ple de l’Ajuntament, per 3 vots a favor (2 C.U.P-PA i 1 SI-Solidaritat), 12 abstencions (7 

CiU, 4 Acord ERC-AM i ICV-EUiA-E), i 2 vots en contra (C’s i PSC-CP) dels 17 membres 

assistents, essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la moció. 

 

 

Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP, a la que s’adhereix el grup d’ICV-EUiA-

E, per retirar la llei orgànica 4/2015 de 30 de març, “llei mordassa”. 

 

El Partit Popular va aprovar el proppassat 11 de desembre en solitari, la seva llei de Seguretat 

Ciutadana amb la oposició frontal de tots els grups de la oposició. La més coneguda com Llei 

Mordassa, trenca l’esperit de la Constitució. 

 

Aquesta llei no només ha aixecat la repulsa majoritari de la oposició, sinó que a part ha 

promogut un recurs d’inconstitucionalitat contra la mateixa. 

 

Tots som conscients que no existeix una demanda social que impulsi una norma absolutament 

innecessària com aquesta i que suposa una retallada molt important als drets civils de tots els 

ciutadans i ciutadanes, portant-nos de nou a un estat policial i un sistema poc plural. 

 

La promoció d’aquesta llei ve donada per la por que el Gobierno té a la resposta social i li 

molesta que els ciutadans i ciutadanes puguem expressar-nos sense cap mena de por. Aquesta 

llei comporta una sèrie de restriccions i una altes multes per denúncia. És a dir, busca castigar-

nos pel simple fet d’opinar.  

 

Amb aquesta llei es podran sancionar fins a 30.000 euros a les persones que lliurement hagin 

decidit defensar els drets a l’habitatge d’un veí o veïna, dret fonamental recollit a la Constitució. 

 

Al Gobierno li molesta que la gent surti al carrer, perquè això pot crear desacords amb el mateix 

Gobierno.  

 

Si la dreta que governa vol frenar les protestes socials que tant els molesten, en comptes 
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d’aprovar aquesta llei és rectificar i frenar les seves polítiques que promouen les desigualtats.  

 

Per tot això, entenem que molts dels ciutadans i ciutadanes seguiran treballant per preserva la 

nostra llibertat i aconseguir la plena igualtat d’oportunitats dels nostres veïns i veïnes.  

 

Per tot això proposem al Plenari de l’Ajuntament de la Garriga 

 

1. Demanar que el Gobierno retiri la llei orgànica 4/2015 de 30 de Març de Protección de 

Seguridad Ciudadana.  

 

2. Informar d’aquest acord al Govern Central i al Govern de la Generalitat 

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Sr. Valiente si ens vol fer un resum ràpid i dir-nos que és el que demanen. 

 

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

Si, bàsicament així ho faré perquè  ja ens hem aturat en molts punts. Jo crec que aquest 

és un punt molt important però per les hores que són aniré ràpid. 

 

El Sr. Valiente llegeix la moció  

 

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

Moltes gràcies Sr.Valiente, per part del nostre grup municipal dir que donarem 

recolzament a la seva moció.  

 

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

 Nosaltres donarem recolzament a la moció, és impossible, per part nostra, no fer-ho.   

 

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

No podem no votar-hi a favor. Hem de dir que ens vareu convidar a sumar-nos. Res a 

dir dels dos acords que es demanen, però teníem un petit conflicte argumental que feia 

que no ens poguéssim sumar a l’hora de presentar-la. 
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Estem a favor de retirar una llei que vulnera els drets essencials de la ciutadania, però 

no perquè ho digui la Constitució espanyola sinó perquè senzillament vulnera drets que 

creiem estan a la declaració dels drets humans, malgrat algun membre del PP considera 

que la Constitució espanyola és superior als drets humans (això van dir fa poc). 

Justament creiem que pel poble català una de les principals mordaces que hi ha és la 

Constitució espanyola que no permet exercir el nostre dret a l’autodeterminació i que 

recull l’ús de la força militar per preservar la unitat de la pàtria copiant un dels 

principios  fundamentals del Movimiento, el número 37 si no m’equivoco. Però malgrat 

tot hi votarem a favor. 

 

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

Nosaltres intentarem ser coherents durant tota la legislatura i en aquelles mocions en les 

quals creiem que l’ajuntament no té competència per canviar absolutament res, ens 

abstindrem.  

Tot i així sempre expressarem la nostra opinió i en aquest cas, òbviament, estem en 

contra de la llei mordassa, ho hem especificat a nivell de partit i penso que el nostre 

posicionament a nivell d’aquesta llei queda clar. Crec que és una llei que atenta sobre 

els drets fonamentals, ja ho ha explicat el Sr. Valiente , i al ser sancions contecioso-

adminsitratives ens costarà taxes judicials. En fi, és un guirigall de llei que no ve al cas 

de res . 

Com dic ens abstindrem i celebro que el PSC es sumi al constitucionalisme, fins i tot 

mencionen la Constitució dos o tres cops a la moció, perquè tot aquest temps que heu 

estat fora us heu posat una mica de perfil amb la Constitució i no us ha sentat bé . 

Celebro que esteu aquí, que esteu a dins dels constitucionalistes, amb matisos, 

federalisme, no federalisme, etc. Ho celebro.  

Ens abstindrem i ja està tot dit. Gràcies.  

 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat: 

 Votarem a favor. 

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

Nosaltres presentem conjuntament la moció i creiem que és una llei que és una 

vergonya i no cal afegir res més . 
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Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 

Volia dir-li al Sr. Guillén que nosaltres defensarem els drets dels ciutadans i ciutadanes, 

sigui o no sigui presidenta la Sra. Arrimades.  

 

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

1 SI-Solidaritat i 1 i ICV-EUiA-E), i 1 abstenció (C’s), dels 17 membres assistents, essent 17 els 

de dret i de fet de la Corporació, aprova la moció. 

 

 

18. Precs i preguntes  

 

Precs 

 

Prec que presenta el grup municipal de C’s la Garriga referent a la contractació de l’actor 

Toni Albà com a pregoner de la Festa Major 2015. 

 

Atès que la Festa Major del nostre poble està concebuda per a la participació de tothom amb 

l’esperit de tolerància, respecte i bon enteniment de tots els garriguencs i garriguenques. 

 

Atès que aquest any es torna a convidar pel pregó a una estrella mediàtica del panorama 

independentista català. 

 

Atès que el Sr. Toni Albà s’ha caracteritzat per manifestacions desagradables vers qui no té la 

seva concepció de Catalunya com ara: “Espanya ens odia”, “L’espanyol mig és bastant curt”,  

“Ets una colonitzadora” o “Que Catalunya sigui el teu poble depèn de la teva actitud” a la 

periodista Mercè Negro,  “Colonitzador alienat” o “comunista perdona vides” al periodista 

Gregorio Moran, “demagog de merda” o  entre altres "perles" que ens estalviem citar al 

President del meu partit, a altres membres i amics meus de C’s o fins i tot a mi personalment;  el 

dia del desè aniversari dels atemptats del 11-M "que res no ens encegui: l'Estado Español ha 

causat més morts al llarg de la història que tots els grups terroristes junts" o demanar boicot a 

l’actriu Carmen Machi pel sols fet d’haver signat un manifest en favor del federalisme... i 

podríem seguir doncs la llista de estirabots és ben llarga. 
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Atès que aquestes manifestacions falten al respecte a molts garriguencs que no es declaren 

independentistes, que es senten tan catalans com espanyols i que no per això la seva condició 

social és ni més ni menys dels que només es senten catalans i independentistes. 

 

Atès que el pregoner de l’any passat també li hem descobert recentment uns comentaris 

totalment reprovables en un acte de la ANC de fa un temps. 

 

Per tots aquest motius formulem aquests precs: 

• Saber què cobrarà el Sr. Albà per fer el pregó d’enguany. 

• Que en el futur s’opti a l'hora d'escollir a la persona que farà el pregó per algú o alguna, 

o bé més vinculat al nostre municipi o a la comarca, o en el seu defecte, per alguna 

persona de la que tots els garriguencs ens puguem sentir orgullosos dels seus valors 

humans, de tolerància i respecte que transmet cosa que no podem dir del Sr. Albà vistos 

els atesos 

• Que l'Equip de Govern busqui de cara a properes Festes Majors consensuar amb la resta 

de forces polítiques el nom de la persona que farà el pregó. 

 

INTERVENCIONS 

 

El Sr. Ángel Guillén llegeix el prec. 

 

Intervé el Sr. Albert Benzekry, regidor de cultura, patrimoni i identitat : 

 Em sembla que el Sr. Guillén no és gaire amic del Sr. Albà. Deu ser de l’ANC.  

Sortosament el pressupost de la Festa Major ens dóna per pagar un pregoner per valor 

de 2.400 € IVA inclòs.  

Entenem que el pregó és un espectacle, no creiem que haguem de fer una reunió per 

consensuar qui ha de ser el pregoner. És un espectacle que es contracta. A altres actes de 

la Festa Major hi ha les diferents comissions tant de joves com de gent gran, d’infants, 

etc., que trien el que es proposa o el que hi ha.  

En quant a què en un futur s’escolli una altra persona, mira això ha anat passant els 

darrers anys. Aquí ha fet de pregoner des del CAU, el Brou del Mestre, l’Asil Hospital, 

el cor de l’Aliança, grups de teatre,.... Sempre en el marc d’esdevenir-se algun 

aniversari, alguna efemèride que els posa de relleu i  que per tant es creu que mereixen i 

ens poden honorar amb el seu pregó. Potser l’any vinent es dóna aquesta circumstància, 
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si no es dóna aquesta circumstància valorarem quina idoneïtat ha de tenir el pregoner, 

pregonera o pregoners  que vinguin. Res més. 

Sr. Valiente demà s’acaba la Ruta del Pinxo, no?. Doncs vagin a fer un pinxo demà, 

potser així llimen diferències.  

 

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

Ho sento però haig de parlar. No estic d’acord en què s’hagi dit que a les comissions 

s’han consensuat temes del pregoner, perquè allà en cap moment s’ha parlat d’això. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Això no és el que hem dit. Hem dit que el pregó ha estat escollit per l’equip de govern i 

que la resta d’activitats de la Festa Major s’han escollit per les entitats. Escollir el 

pregoner ens ho reservem per l’equip de govern.  

 

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

La única cosa que demano és que es tingui en compte gent de la Garriga per fer el 

pregó. Per mi és millor que el faci gent de la Garriga que no persones de fora.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Pots considerar el pregó com un espectacle més de Festa Major. Portem dos anys 

considerant que el pregó és un espectacle més de festa major i per tant hem optat per 

aquesta opció. 

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

Jo tampoc estic d’acord. Penso que s’ha de buscar una opció..... però aquest any en tot cas 

ens costa una mica més barato que l’any passat, on a més a més l’espectacle el vam posar 

nosaltres . Espero que aquest any, com a mínim, el que s’ha contractat sigui un espectacle. 

Puc estar d’acord en què cal buscar un personatge mediàtic, però prefereixo que sigui algú 

d’aquí. 

Entenc que us reserveu com a equip de govern aquesta elecció, però també podem dir la 

nostra i jo crec que l’actuació de l’any passat no va estar a l’alçada i per tant esperem que 

aquesta com a mínim ..... No discutirem les capacitats del Sr. Toni Albà per fer-nos riure, a 

mi me’n fa molt. Per tant esperem que vingui amb una actuació digna del Toni Albà.  
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Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Esperem que sigui així.  

 

Prec que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA sobre la biblioteca municipal a l’estiu. 

 

Atès que la biblioteca municipal és un equipament fonamental per a l’accés a l cultura, per al 

lleure ciutadà i per a l’estudi dels alumnes  

 

Atès que des de l’estiu passat, i com a demanda d’ICV-EUiA, l’equip de govern va prendre les 

decisions oportunes perquè es mantingués obert al mes d’agost. 

 

Atès que el nostre grup ha continuat reivindicant que encara que hi ha moltes mancances en 

l’horari de ka biblioteca com per exemple el fet que no obri els dissabtes al matí durant el mes 

de juliol o que no tingui un horari més ampli en temps d’exàmens. 

 

Atès que aquest any hem constatat poc interès en mantenir una bona gestió durant el període 

estival de la biblioteca donat que el sistema d’aire condicionat ha restat espatllat durant unes 

quantes setmanes del mes de juliol sense que s’hagi resolt el problema.  

 

Atès que l’estiu ha estat molt calorós i aquest ha estat un handicap per a fer ús d’aquest 

equipament i una situació al nostre parer del tot inacceptable. 

 

Atès que per a molta gent la biblioteca és, especialment en situacions d’onades de calor, un lloc 

on poder continuar gaudint del lleure cultural. 

 

Atès que durant el mes d’agost la biblioteca pot ser el lloc en el que molta dent que no pot 

marxar de vacances pot continuar gaudint de la cultura. 

 

Demanem que: 

 

• Es repari amb urgència l’aire condicionat de la biblioteca.  

• L’equip de govern comenci a estudiar l’ampliació d’horaris per a cobrir les necessitats 

socials d’aquest equipament cultural.  
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INTERVENCIONS  

 

El Sr. Molinero llegeix el prec. 

 

Intervé el Sr. Albert Benzekry, regidor de cultura, patrimoni i identitat : 

Gràcies pel prec i per l’interès que demostra per la biblioteca. Jo estic a disposició de 

tots els regidors perquè constatin de primera mà si l’interès que posem és poc o molt, 

vagi això per endavant i la directora de la biblioteca també. L’interès que hi posem en 

aquest equipament és molt i avui al ple ha quedat clar amb la inversió que tenim 

prevista de 29.000€ per arreglar una averia més important del que ens pensàvem, més 

important del que sospitava l’empresa de manteniment. És van fer unes proves per 

passar l’aire condicionat del pis superior a la planta baixa, però l’experiment no va 

donar resultat. Es va fer un segon experiment per part de l’empresa de manteniment que 

tampoc va donar resultat fins que ens van dir “i heu de fer una inversió important per 

canviar la maquinària, perquè l’equipament ja té 15 anys” 

Aquesta no serà l’única intervenció que al llarg d’aquest 4 anys tindrà la biblioteca, però 

l’aire condicionat s’havia de canviar i es farà. Ara no tinc el calendari a mà i no tinc la 

certesa de quan podrà ser, però l’interès per fer-ho òbviament hi és. 

En quant a l’ampliació d’horaris, ara mateix la biblioteca té 4 treballadores en plantilla, 

dues de les quals estan amb una reducció de jornada significativa, una al 50%  i l’altra al 

66% . S’ha contractat una altra treballadora que suplirà parcialment el dèficit d’hores 

que no poden cobrir les altres bibliotecàries, raó per la qual ara mateix és impossible. 

Altres vegades havia estat, potser, probable i es podia haver estudiat, però ara mateix en 

aquestes condicions és impossible estirar més els horaris del personal de la biblioteca. 

En qualsevol cas aquest estiu queda cobert el servei cada dia i amb  dos matins, el de 

dijous i el de divendres. Gràcies.  

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

Evidentment, ja era conscient, ja havia parlat de què estava en marxa, s’havia mirat, la 

reparació i que això es postergava com a mínim al setembre. 

També hem arribat aquí ja sabent la quantia aquesta i que ja havíeu destinat aquests 

diners, però nosaltres creiem que en aquestes coses cal més celeritat, sigui quin sigui el 

problema que tingui l’aire condicionat creiem que s’havia d’haver actuat amb més 

celeritat. 
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No he presenciat en els darrers anys cap equipament, ni cap administració que se li 

espatlli l’aire condicionat i estigui tot l’estiu sense una solució . Costa d’entendre que 

una solució tècnica, a dia d’avui, requereixi un estiu.  

Crec que el que ha passat és que s’ha volgut estirar al màxim la possibilitat de no fer la 

inversió que tocava. Aquesta és la sensació que tinc vist des de fora.  

En tot cas ens hem trobat tot l’estiu sense aire condicionat a la biblioteca amb el que 

això suposa com a handicap en l’ús d’un equipament que creiem és molt important i en 

un estiu especialment calorós.  

La nostra demanda és que en tot cas això s’havia d’haver fet més ràpid. Intentàvem 

pressionar perquè s’accelerés el procés i no haguéssim d’esperar-nos al setembre.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

En tot cas és una afirmació gratuïta dir que hem volgut esperar a que....no sé a que 

arribi la tardor. Calia buscar primerament la font de finançament d’aquests diners, calia 

trobar la solució tècnica més idònia i això no s’ha fet ni de la nit al dia, ni de pressa i 

corrent. 

Tècnicament s’ha estat primer estudiant quina era la causa del problema i això no ha 

estat ràpid i malauradament. Quan es pren la decisió d’arranjar-ho cal un temps, el 

material ja està demanat però no és una cosa que es tingui en estoc sinó que ha de venir, 

ho han de muntar, etc., etc. Per tant trigarà el que hagi de trigar i serà el menys temps 

possible perquè ara ja s’està tirant endavant. 

En cap cas s’ha volgut demorar per no reparar-ho. En absolut. Des del primer moment 

hem posat tots els mitjans per tal de poder solucionar aquest tema, perquè no era 

voluntat deixar un equipament sense les condicions adequades. 

 

 

Prec que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA-E,  sobre la necessitat d’establir un 

protocol per a denunciar els actes de violència de gènere. 

 

Atès que dissortadament hem tingut fa unes setmanes un cas presumptament de violència de 

gènere que ha acabat  amb la vida d’una dóna garriguenca.  

 

Atès que malauradament la Garriga no resta al marge d’aquesta problemàtica social. 
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Atès que s’ha d’actuar amb contundència social contra tota mostra de violència de gènere. 

 

Atès que cal mostrar amb fermesa el rebuig tant de l’ajuntament com de la ciutadania contra 

aquesta problemàtica social. 

Demanem que: 

• S’estableixi un protocol de resposta i denúncia a les agressions de gènere que inclogui 

alguna acció que visualitzi  aquest rebuig, com pot ser la col·locació d’un crespó i una 

pancarta amb un lema inequívoc  del rebuig social d’aquests fets a la façana de 

l’ajuntament i es realitzi la convocatòria del minut de silenci en una hora en què hi 

pugui assistir molta més gent, com podria ser a les 7 de la tarda.   

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé la Sra. Juliet Grau, regidora d’acció social, cooperació i polítiques d’igualtat: 

Bona nit a tothom. Bé, cal dir, Sr. Molinero, que l’ajuntament de la Garriga no ha 

d’esperar a què hi hagi un mort per violència de gènere per demostrar que està en 

contra, perquè fa anys que ho fa i penja coses de la façana, com una manta de 

patchwork, s’han fet botons en contra, s’han fet moltes coses en contra i des de fa molts 

anys i per tant no cal fer-ho només ara. 

Dir-li que el tema del protocol està dins el projecte de PAM que estem elaborant i no li 

puc dir si serà a les 7 de la tarda o serà a una altra hora, perquè si es fa a les 7 de la tarda 

la primera que no podrà anar-hi sóc jo. M’entén?. Si volem que vingui gent potser 

s’haurà de fer el dissabte al matí que hi ha mercat i potser obligarem a la gent a sentir-

ho.  

Segurament aquest tema es posarà sobre la taula, amb els tècnics, fins i tot amb els 

polítics  i parlarem de quan és millor fer-ho , però realment a las 7 de la tarda, molta 

gent està a l’autovia i no arriba. Procurarem que sigui un horari flexible. D’acord ?. 

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

Evidentment no pretenia establir ja l’horari. Només deia com podria ser, donant un 

exemple perquè s’entengui, que creiem cal que es busqui la manera. Podem estar 

d’acord en què és millor dissabte al matí. Sense cap mena de dubte. 

L’únic que demanem és que hi hagi un protocol establert perquè es pugui fer això amb 

més celeritat i evidentment en cap moment estem dient que aquí només es faci això 
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quan passa un cas. El que diem és que quan passa un cas com aquest l’ajuntament ha de 

visualitzar clarament el seu rebuig d’una manera que es vegi. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 D’acord.  

 

Preguntes escrites 

 

Pregunta escrita que presenta el grup municipal de C’s 

 

Durant el debat electoral que va tenir lloc en els estudis de VOTV  la passada campanya 

electoral, la Sra. Budó va afirmar referent a la possibilitat de tenir un casal pels nens i nenes al 

mes d'agost i cobrir una carència important al nostre poble que:  "Òbviament que és una 

necessitat, detectada, i per tant  nosaltres ja varem posar fil a l'agulla i no esperarem a fer en un 

programa electoral dir que farem això sinó que aquest any  al mes d' agost ja hi haurà casal per a 

tots aquests nens i nenes que ho necessitin. Això ja ho tenim garantit aquest any. Per tant 

Aquesta feina també l' hem fet". 

Per aquest motiu des d'el grup municipal de Ciutadans els hi fem aquestes tres preguntes: 

1.  A on s'han deixat el fil, l'agulla i la garantia? 

2. Quin és el motiu de l' incompliment d'aquesta promesa de la qual únicament sembla que 

ens vam assabentar els televidents d'aquell debat? 

3. Quines mesures correctores duran a terme per a que l'agost 2016 tinguem aquesta oferta. 

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

En primer lloc dir que ni vostès ni la C.U.P van poder participar, però no va ser pas per 

culpa de cap dels que som aquí. Tots varem donar recolzament a que vostès poguéssim 

formar part del debat d’aquell dia.  

Però bé en tot cas jo li explicaré que en aquells dies s’estaven obrint els períodes 

d’inscripcions dels casals i durant el període d’inscripció es va fer un sondeig a les 

famílies que estaven inscrivint els seus nens al casal. 

Recordi que actualment el casal que està oferint l’ajuntament va del 29 de juny al 30 de 

juliol i del 24 d’agost al 10 de setembre, per tant actualment només del 3 al 21 d’agost 
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de dies laborables, no hi ha aquesta oferta de casal.  

En aquest període d’inscripcions es va fer aquest sondeig a les famílies per tal que 

poguessin respondre si estaven o no interessats en l’oferta d’aquestes tres setmanes 

d’agost que ara no oferim. De les 220 inscripcions varen respondre 33 persones, 

d’aquestes 33, dues van dir que si, però que no al 2015, sinó al 2016, dues van dir que 

potser els interessaria alguna setmana  i 22 no van especificar absolutament cap interès. 

Paral·lelament, després d’aquest període, des de serveis socials no tenien cap demanda 

específica de cap casal per aquestes 3 setmanes.  

Davant d’aquest escenari, d’aquesta poca o nul·la demanda per aquests dies concrets  i 

tenint en compte que per poder oferir aquest any el casal calia modificar el 

contracte/conveni que tenim amb l’empresa que presta aquest servei que no inclou el 

mes d’agost. Aquesta modificació estava previst fer-la, estava quantificada en el cas que 

hi hagués hagut un interès que hagués fet viable desenvolupar aquestes colònies, tal i 

com era la voluntat de l’equip de govern. 

Cal dir que de cara a l’any vinent es tornarà a valorar.  

Actualment en aquest casal municipal, oferim 20 beques menjador que solen utilitzar 

aproximadament unes 15 famílies i durant aquest mes d’agost si alguna d’aquestes 

famílies manifesta, o ha manifestat (que no és el cas), la necessitat de poder oferir 

aliment als nens se’ls derivaria o bé a través del banc d’aliments o bé a través d’un 

servei de transport cap El Xiprer, etc. Des de l’àrea de serveis socials se’ns ha traslladat 

cap cas. Ells que estan atenent i estan a sobre d’aquests casos. 

Cal dir que no és viable obrir un casal només per 15 nens i per això en aquests moments 

no s’ha pogut obrir al mes d’agosts. Una raó de pes també  ha estat que des de serveis 

socials tampoc no han tingut cap demanada específica  en aquest sentit.  

Tot i això continuarem amb aquesta voluntat de ajudar totes les famílies que ho 

necessitin, sobretot a nivell d’un suport de menjador. Estarem a sobre, treballarem 

perquè cap nen es quedi sense un plat calent.  

 

El Sr. Ángel Guillen vol fer una rèplica i la Sra. alcaldessa respon. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

És una pregunta i no hi ha debat en les preguntes. Ho sento però malauradament això és 

així. Si és un prec, si hi ha debat, si és una pregunta no. Vostè ha preguntat i nosaltres 

hem contestat. 
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Preguntes orals. 

 

Pregunta oral que fa el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal s SI-Solidaritat:  

Aquests dies hem recollit la preocupació de diversos veïns que han rebut una carta del 

Ministerio espanyol informant que  el valor cadastral havia augmentat i que això 

significaria una pujada de l’IBI d’entre un 10 i un 20 %. Voldríem aclarir-ho i si és així 

preguntem que en queda de la promesa electoral per part de la senyora  alcaldessa de no 

incrementar i mantenir els impostos? 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

En primer lloc agrairia que llegissin bé i s’informessin bé abans de llençar a l’aire i pel 

micròfon certes afirmacions. Primera no hi ha cap revisió cadastral. Per què ? Doncs 

perquè entre altres motius l’ajuntament de la Garriga no té potestat per revisar el 

cadastre, no depèn de l’ajuntament de la Garriga. 

El que ha fet el cadastre és revisar si les finques s’adeqüen o no a la realitat. És a dir si 

hi ha un solar que està pagant IBI com a solar, però en realitat ja hi ha una construcció i 

no està declarada, caldrà regularitzar aquesta construcció perquè s’està cometent un 

frau. Si hi ha una piscina construïda que no està declarada  s’està fent un frau per tant 

s’ha de regularitzar aquest frau.  

Això és el que s’està fent i aquí no hi ha ni puja, ni increment d’IBI perquè la 

congelació de l’IBI no és cap promesa, és una realitat i no és una cosa d’ara pel futur, 

sinó que ja la venim fent perquè és la nostra aposta, l’aposta d’aquest equip de govern.  

Torno a repetir que no hi ha un increment d’IBI, el que hi ha és una regularització 

d’irregularitats per detectar fraus.  

Recordin que això no ho està fent l’equip de govern, ho està fent el Ministerio a través 

de l’oficina de cadastre.  

Expliquem bé les coses i diguem-les com són, perquè podem generar confusió. 

 

 

Pregunta oral que formula la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 

Anirem directament al gra. Us vam preguntar, al govern, que arrel d’aquesta víctima de 

violència masclista, si apostaríeu per personar-vos com a acusació particular. Ens vareu 
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contestar que ho estudiaríeu i estem pendents de la vostra resposta.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Ara en aquests moments no li podem respondre.  

 

Pregunta oral que formula la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 

 Una segona pregunta molt ràpida. Quan tindrem el Pla d’Acció Municipal (PAM)?.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Estem acabant de treballar-lo. La nostra voluntat era presentar-lo aquesta última 

setmana de juliol, però és un document molt extens i necessitem uns 15 dies més, per 

tant el presentarem al mes de setembre. A l’agost l’acabarem de posar tot en conjunt, 

l’acabarem de llimar per poder-lo presentar i fer públic al més de setembre.  

Crèiem que el podríem fer més de presa, no ho havíem fet mai i no teníem experiència 

en la redacció d’un PAM detallat i concret com estem fent. Per tant ens estimem més 

demorar-lo uns dies per poder-lo presentar amb cara i ulls. 

 

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, la Sra. Meritxell Budó i Pla  

Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió sent les vint-i-dues hores i quinze minuts, del qual com a 

Secretari dono fe. 

 

Vistiplau        

Meritxell Budó i Pla       Joaquim Rosell i López  

Alcaldessa             Secretari  


