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

16 DE DESEMBRE  DE 2015  

 

La Garriga, setze de desembre 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 Fàbregas (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. Xavier Bernaldo i Cararach (SI-Solidaritat) 

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 d’acta núm. 78 corresponent al ple ordinari de 18 de novembre i núm. 79 

corresponent al ple extraordinari de 23 de novembre de 2015  

2. Despatx d’Ofici 

3. Presa de possessió del regidor Sr. Xavier Bernaldo Cararach del Partit Solidaritat Catalana 

per la Independència (SI-Solidaritat).  

4. Nomenament del nou regidor de SI-Solidaritat com a representant del seu grup  a diferents 

òrgans col·legiats de constitució obligatòria, (Junta de portaveus, Comissió especial de 

comptes).  

5. Nomenament del nou regidor de SI-Solidaritat com a representant del seu grup  a diferents 

òrgans col·legiats de constitució no obligatòria així com comissions polítiques. 

6. Determinació calendari sessions plenàries per l’any 2016  

7. Aprovació de la  pròrroga conveni entre l’ajuntament de la Garriga i l’empresa LINDE & 

WIEMANN S.A. per a l’ús privatiu temporal d’una finca municipal destinada a zona verda.  

8. Aprovació de la declaració d’obres d’interès social; Asil Hospital. 

9. Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l‘exercici 2016  

10. Aprovació del pressupost general municipal consolidat corresponent a l’exercici econòmic 

2016, juntament amb la plantilla de personal. 

11. Aprovació inicial de la  modificació de l’RLT de l’ajuntament de la Garriga i de l’OAMC 

per a l’exercici 2016.  

12. Acord d’amortització anticipada de crèdit conforme a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 

d’abril, d’Estabilitat Pressupostària  i Sostenibilitat Financera   

13. Ratificació de la  resolució d’alcaldia de modificació de crèdit  (per inversió sostenible) 

14. Donar compte de la resolució d’alcaldia de modificació de crèdit per subvenció concessió 

directa. (Caritas) 

15. Informes de l'alcaldia 

16. Mocions. 

17. Precs i Preguntes. 
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1. Aprovació acta de la sessió anterior. 

 

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

l’acta  núm. 78 corresponent al ple ordinari de 18 de novembre i núm. 79 corresponent al ple 

extraordinari de 23 de novembre de 2015. 

 

INTERVENCIONS  

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

 Bona tarda a tothom, respectes a les actes no tenim res a dir estem d’acord.  

 

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

Nosaltres referent a les actes, en l’encomiable labor que fa la Dulce fent la transcripció, 

hem trobat un error que voldríem que es resolgués. A la pàgina 104 jo vaig dir que els 

catalans vam ser “partícips”, no “partits” i la Constitució és de 1.812 i no de 1.912. Feta 

aquesta apreciació només cal arreglar-ho i ja està. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 D’acord, en prenem nota. 

 

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

 Bona tarda a tots i totes, votarem a favor.  

 

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

 Bona tarda tots i a totes, no tenim res a afegir. Votarem a favor. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Bé, Sr. secretari prengui nota de les correccions que ens ha apuntat el Sr. Guillem. 

 

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

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

aprova l’acta de la sessió ordinària de 18 de novembre i extraordinària de 23 de novembre de 

2015. 
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2. Despatx d’Ofici 

 

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

acords de la Junta de Govern Local 

 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:  
 
Núm. Àrea Regidoria Decret Data Extracte Resolució 
1 Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupam
ent econòmic 

Hisenda  31/8/15 Avocar la competència 
delegada i aprovar la relació 
de despeses menors de 
caràcter periòdic i repetitiu i 
de personal corresponents al 
dia 31 d’agost per un import 
total de 604.841,11 euros. 

2 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupam
ent econòmic 

Hisenda  30/9/15 Avocar la competència 
delegada i aprovar la relació 
de despeses menors de 
caràcter periòdic i repetitiu i 
de personal corresponents al 
dia 30 de setembre per un 
import total de 1.702.865,81 
euros 

3 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 26/10/15 Incrementar  la jornada de la 
Sra. TCR, (80% de jornada) i 
el senyor RMC (26,66% de 
jornada) que imparteixen 
classes de violí i violoncel per 
donar cabuda a l’augment 
d’alumnes d’aquestes 
disciplines, a l’EMM. 

4 Alcaldia Alcaldia  26/10/15 Pagament a justificar per 
import de 60 € per tal de fer 
front al pagament de la 
inscripció al sopar benèfic, de 
lluita contra el càncer. 

5 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupam
ent econòmic 

Emprenedoria   27/10/15 Acceptar la subvenció 
atorgada per la Direcció 
General d’Economia Social i 
Cooperativa i Treball 
Autònom del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya per 
l’import de 32.377,04, pel 
finançament del programa 
integral de foment de 
l’emprenedoria emmarcat en 
el Programa Catalunya 
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Emprèn, per a l’exercici 2015. 
6 Alcaldia Secretaria  27/10/11 Incoar expedient per donar de 

baixa al padró municipal 
d’habitants al Sr. JBT, de 
l’habitatge situat al carrer 
Anselm Clavé, núm 42 1r per 
no haver acreditat el  requisit 
de la residència habitual en 
aquest domicili. 

7 Alcaldia Secretaria  27/10/11 Incoar expedient per donar de 
baixa al padró municipal 
d’habitants al Sr. JBPB de 
l’habitatge situat al carrer 
Caselles núm. 1 3r 2a per no 
haver acreditat el  requisit de 
la residència habitual en 
aquest domicili. 

8 Alcaldia Secretaria  27/10/11 Incoar expedient per donar de 
baixa al padró municipal 
d’habitants a la Sra. KGB, de 
l’habitatge situat al carrer 
Consell núm. 63 Planta baixa 
2a per no haver acreditat el 
requisit de la residència 
habitual en aquest domicili. 

9 Alcaldia Secretaria  27/10/11 Incoar expedient per donar de 
baixa al padró municipal 
d’habitants al Sr. FT, de 
l’habitatge situat al carrer 
Consell núm. 63 Planta baixa 
2a per no haver acreditat el 
requisit de la residència 
habitual en aquest domicili. 

10 Alcaldia Secretaria  27/10/11 Incoar expedient per donar de 
baixa al padró municipal 
d’habitants al Sr. JFF de 
l’habitatge situat al carrer 
Montserrat Roig núm. 3 esc B 
baixos 1a per no haver 
acreditat el requisit de la 
residència habitual en aquest 
domicili. 

11 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupam
ent econòmic 

Hisenda  31/10/15 Avocar la competència 
delegada i aprovar la relació 
de despeses menors de 
caràcter periòdic i repetitiu i 
de personal corresponents al 
dia 30 d’octubre per un 
import total de 605.439,69 
euros 



 

p.o. 16/12/2015 
 

6 

12 Identitat Cultura  2/11/15 Adjudicar a l’empresa TONI 
ALBÀ, S.L el contracte 
menor relatiu al servei 
consistent en l’actuació del 
l’espectacle Brots de la Cia. 
Toni Albà el dia 3 d’octubre 
de 2015 dins la Programació 
estable del Teatre de la 
Garriga de setembre 2015 a 
gener 2016, per un import de 
3500 euros i 735 euros d’IVA, 
essent un total de 4235 euros, 
atès el pressupost que consta 
en l’expedient. 

13 Identitat Cultura  4/11/15 Avocar la competència i 
aprovar la factura núm. nº15-
008 per un import de 4.000€ 
exempta d’IVA de data 27 
d’octubre de 2015, 
corresponent al contracte 
menor artístic consistent en la 
producció de la cavalcada de 
reis 2016, presentada per 
l’entitat Kòmix, Grup de 
Teatre Amateur de la Garriga. 

14 Identitat Ensenyament  6/11/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i sol·licitar al 
Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya 
la subvenció de 51.537,00 €, 
per finançar la realització 
d’un PFI d’auxiliar en treballs 
de fusteria i d’instal·lació de 
mobles, per al curs 2015/16. 

15 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 6/11/15 Contractar a la senyora IGA, 
com a educadora Social (grup 
A2-18) amb una jornada de 
37,5h/setmanals (100%) a 
partir del dia 9 de novembre 
mitjançant contracte 
d’interinatge i fins que 
finalitzi la convocatòria per 
cobrir temporalment la plaça 
d’educadora Social pel 
sistema reglamentari. 

16 Identitat Cultura  6/11/15 Avocar la competència i 
adjudicar a l’empresa 
RAFATÓ TEATRE, S.L. de 
Barcelona, el contracte menor 
relatiu al servei consistent en 
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l’actuació del l’espectacle 
Somriures i llàgrimes el dia 7 
de novembre de 2015 dins la 
Programació estable del 
Teatre de la Garriga 2016, per 
un import de 3.850 euros i 
808,5 euros d’IVA, essent un 
total de 4.658,5 euros, atès el 
pressupost que consta en 
l’expedient. 

17 Identitat Cultura Per 

delegació 

9/11/15 Autoritzar la cessió del Teatre 
la Garriga el dia 15 de 
desembre de 2015 de 8:30h a 
12.00h. i de 15:00h. a 16:30h.  
per fer l’assaig dels Pastorets  
i el dia 17 de desembre de 
2015 de 8:00h. a 12:00, de 
15:00h. a 16:30h. i de 20:00h. 
a 24:00h. per fer la 
representació dels Pastorets a 
la Sra. TAP en representació 
de l’escola Puiggraciós, 
d’acord amb la seva 
sol·licitud. 

18 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 

delegació 

9/11/15 Concedir a la senyora TCR, 
Tècnica auxiliar de joventut 
(C1-15), Llicència sense 
retribució  de l’3 de desembre 
de 2015 i fins a l’11 de gener 
de 2016. 

19 Serveis a les 
persones 

Salut  9/11/15 Sol·licitar a la Diputació de 
Barcelona 23 tallers de 
promoció de la salut per a 
desenvolupar-los a centres 
educatius del municipi de la 
Garriga. 

20 Identitat Ensenyament Per 

delegació 

9/11/15 Autoritzar a l’Escola 
Tagamanent de la Garriga, 
l’ús de l’Auditori de l’EMM, 
el divendres 20 de novembre 
de novembre de 2015, en 
horari de 15.00 a 16.30 h., per 
poder-hi celebrar la festa de 
Sta. Cecília. 

21 Identitat Ensenyament Per 

delegació 

9/11/15 Autoritzar a la Societat Coral 
l’Aliança de la Garriga l’ús de 
l’Auditori de l’EMM, el dia 
11 de novembre de 2015, en 
horari de 19.00 a 20.40 h, per 
la realització d’un assaig de la 
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coral. 
22 Identitat Ensenyament  10/11/15 Avocar puntualment aquesta 

competència i aprovar la 
relació cobratòria del mes de 
novembre de 2015 de 
l’EMAD, de 213 valors i 
import 8.057,37 €. 

23 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupam
ent econòmic 

Contractació  10/11/15 Iniciar el procediment per 
resoldre sobre la 
responsabilitat i abast de la 
mateixa, del contractista 
Garbet Neteja i Manteniment, 
EI, SCCL en relació a la 
diligència en el compliment 
de les seves obligacions com 
a contractista del servei de 
neteja de els dependències 
municipals, pel que fa a la 
seva obligació d’informar 
sobre les condicions laborals i 
persones objecte de 
subrogació de l’esmentat 
contracte. 

24 Alcaldia Serveis 
interns/Secret
aria 

 11/11/15 Admetre a tràmit la 
reclamació presentada per 
ARF 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 1 
d’octubre de 2015, en caure a 
la vorera del passatge Dachs, 
davant del número 6. 

25 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  11/11/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i concedir 
llicència d’ocupació de la via 
pública a la Sra. DBM per 
instal·lar una parada 
informativa sobre el producte 
comercial Tupperware al 
carrer Centre, a l’alçada de la 
plaça de Can Dachs, els 
dissabtes 14 i 28 de novembre 
del 2015 i aprovar la 
liquidació corresponent. 

26 Serveis a les 
persones 

Acció social  11/11/15 Avocar puntualment la 
competència delegada i 
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aprovar la relació cobratòria 
dels mesos d’agost, setembre i 
octubre de 2015 del Servei de 
Teleassistència domiciliària, 
per un import de 832,08 €  

27 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupam
ent econòmic 

Hisenda  11/11/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits número 
2015.43, mitjançant 
transferències de crèdit entre 
aplicacions de despesa del 
pressupost vigent.a3 

28 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupam
ent econòmic 

Hisenda  11/11/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per transferències 
de crèdit, número 2015.43 per 
import de 8.051,57 euros amb 
finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions 
pressupostàries. 

29 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  11/11/15 Pagament a justificar per 
import de 120,00 €, per a fer 
front a les despeses de la 
inspecció tècnica oficial 
(ITV) de dos vehicles 
furgoneta municipals 

30 Alcaldia Serveis 
interns/Secret
aria 

 12/11/15 Que exerceixi les funcions de 
l’Alcaldia durant els dies del 
21 al 25 de novembre de 2015 
(ambdós inclosos), la primera 
tinent d’alcalde Sra. Neus 
Marrodán i Torrents. 

31 Identitat Ensenyament  12/11/15 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
relació cobratòria dels rebuts 
corresponents al mes de 
novembre del curs 2015/16 de 
l’Escola Municipal de Música 
“Josep Aymerich”, de 373 
valors, per un import de 
21.377,60 euros, corresponent 
al concepte pressupostari 
Estudis reglats i, 450,15 
euros, corresponent al 
concepte pressupostari 
Monogràfics mensuals”. 

32 Identitat Ensenyament  12/11/15 Pagament a justificar per 
import de 183,86€ per fer 
front  a les despeses derivades 
de la compra d’un nou 
allotjament web per l’EMAD. 

33 Identitat Ensenyament  12/11/15 Pagament a justificar per 
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import de 170,00€ per fer 
front  a les despeses derivades 
del material de les activitats 
didàctiques  de l’EME i 
Ensenyament. 

34 Identitat Cultura Per 

delegació 

12/11/15 Concedir l’ús de la Sala 
d’Actes de la Biblioteca 
Municipal el dia 25 de 
novembre de 2015 de 20h. a 
21h. per celebrar una  
assemblea extraordinària a 
l’entitat Dones d’Ara, d’acord 
amb la instància de data 11 de 
novembre de 2015 i número 
de registre 5904/2015. 

35 Identitat Participació  12/11/15 Acordar l’obertura d’un nou 
període de presentació de 
sol·licituds per adjudicar la 
barra de Cap d’Any i la gestió 
de la taquilla de 5 dies hàbils 
a partir de la notificació 
d’aquests resolució via 
telemàtica a totes les entitats. 

36 Alcaldia Secretaria  13/11/15 Convocar la pròxima sessió 
extraordinària del Ple el 
proper dilluns 23 de 
novembre a les 19:00h a la 
Sala de Plens amb el següent 
ordre del dia: Sorteig públic 
dels membres de  les meses 
electorals. Eleccions Generals 
al Congrés dels Diputats i al 
Senat 2015 

37 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupam
ent econòmic 

Hisenda  13/11/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits número 
2015.44, mitjançant 
transferències de crèdit entre 
aplicacions de despesa del 
pressupost vigent. 

38 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupam
ent econòmic 

Hisenda  13/11/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per transferències 
de crèdit, número 2015.44 per 
import de 8.631,71 euros amb 
finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions 
pressupostàries. 

39 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 13/11/15 Contractar en el marc del 
POM 2015 subvencionats 
parcialment per la Diputació 
de Barcelona a través del 
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“Programa complementari de 
foment de l’ocupació local” 
en el marc del Pla “ Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, 
des del dia 16 de novembre de 
2015 i fins el 10 de maig de 
2016, amb una jornada de 
37,5 hores setmanals, un 
agent cìvic en substitució  de 
la Sra. EGV que ha sol·licitat 
no prorrogar el contracte. 

40 Identitat Ensenyament  13/11/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i donar de baixa 
l’import de 32,90€, 
corresponent a la quota 
mensual d’octubre del Taller 
de plàstica per a infants de 
l’EMAD del curs 2015/16 de 
l’alumne AHG. 

41 Alcaldia Secretaria  13/11/15 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 
detallades al decret (13). 

42 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 13/11/15 Avocar puntualment la 
competència  i contractar en 
el marc del Pla d’Ocupació 
“Treball i Formació 2015: 
persones aturades no 
perceptores: PANP 2015” des 
del dia 16 de novembre de 
2015 al 15 de maig de 2016, 
amb una jornada de 37,5 
hores setmanals,  per dur a 
terme el projecte 
“Arranjament de via pública” 
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 les persones 
detallades al decret  (4). 

43 Alcaldia Secretaria  13/11/15 Convocar la pròxima sessió 
ordinària del Ple a la Sala de 
Plens el dia 18 de novembre  
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de 2015 a les 19 h  i fixar 
l’ordre del dia.  

44 Identitat Cultura  13/11/15 Pagament a justificar per 
import de 1.000€per fer front 
a les despeses derivades de la 
compra de  material del 
campament reial. 

45 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 16/11/15 Complementar les 
retribucions al 100% dels 
treballadors que van causar 
incapacitat transitòria i així ho 
han demanat  i que es detallen 
al decret. 

46 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 16/11/15 Aprovar les bases 
específiques que regiran el 
concurs de mèrits per a la 
provisió d’una plaça de 
treballador/a Social, grup A2-
18, amb una jornada de 7,5 
hores setmanals distribuïdes 
de dilluns a divendres, per 
cobrir una vacant temporal a 
la Plantilla de personal 
d’aquest Ajuntament fins que 
el titular de la plaça es 
reincorpori al seu lloc de 
treball. 

47 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 16/11/15 Autoritzar l’assistència del 
personal municipal als cursos 
i sessions de formació detallat 
al decret.  

48 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupam
ent econòmic 

Contractació   17/11/15 Avocar puntualment la 
competència i adjudicar a 
l’empresa ARMERIA 
L´ISARD, SL , el contracte 
menor pel subministrament 
d’armilles per la Policia 
Local, per un import de 
11.970,00 euros i 2.513,70 
euros d’IVA, atès el 
pressupost que consta en 
l’expedient.  

49 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupam
ent econòmic 

Contractació   17/11/15 Avocar puntualment la 
competència i adjudicar a 
l’empresa CARYOSA 
HYGIENIC SOLUTIONS, 
S.L. el contracte menor per 
subministrament de 3 
desfibril·ladors i la realització 
de formació de personal 
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municipal per poder fer-los 
servir en cas de necessitat, per 
un import de 5.698 euros i 
1.196,58 euros d’IVA, atès el 
pressupost que consta en 
l’expedient. 

50 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 17/11/15 Concedir a la senyora TCR, 
Tècnica Auxiliar de Joventut 
(grup C1-15) amb un 100% 
de jornada, la reducció d’un 
terç de la jornada passant a fer 
una jornada de 25h setmanals 
(66,67% jornada) amb el 80% 
de les retribucions per tenir 
cura de la seva filla menor de 
sis anys, amb efectes a partir 
del dia 24 de novembre de 
2015 i com a màxim fins al 
23/05/2021, data en la que la 
seva filla farà els sis anys. 

51 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupam
ent econòmic 

Contractació   17/11/15 Avocar puntualment la 
competència i adjudicar el 
contracte de subministrament 
i instal·lació d’un sistema de 
climatització pel Teatre 
Municipal El Patronat de La 
Garriga a l’empresa 
INSTALACIONES Y 
MONTAJES ESYMA SL. per 
un import de 44.937,75 euros 
i 9.436,93 euros d’IVA. 

52 Identitat Ensenyament  17/11/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i llogar a 
l’empresa SH Concept 
Formació, SL, de Sant Hilari 
de Sacalm una aula de l’EME 
el dia 24/11 ( 4 hores )  i 
aprovar la liquidació 
corresponent.    

53 Identitat Cultura  Per 

delegació 

17/11/15 Autoritzar la cessió d’un espai 
al local de Can Luna al Grup 
Il·lusió de la Garriga, per 
poder dur a terme la 
campanya de recollida, triatge 
i posterior repartiment de 
joguines la nit de reis des del 
dia 23 de novembre de 2015 
fins el dia 10 de gener de 
2016. 

54 Identitat Ensenyament Per 17/11/15 Autoritzar a l’Associació 
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delegació d’Arts Escèniques El Gremi, 
l’ús de l’Auditori de l’EMM, 
el dissabte 21 de novembre de 
novembre de 2015, en horari 
de 9.00 a 15:00 h., per poder-
hi realitzar un taller de mostra 
d’instruments reciclats, 
concert vermut i Jam Session. 

55 Identitat Ensenyament Per 

delegació 

17/11/15 Autoritzar la cessió del 
gimnàs del CEIP Giroi al Sr. 
CMF actuant en representació 
de l’entitat Projecte Mexcla’t 
de la Garriga per a la 
realització de l’activitat 
Trivial Solidari el proper dia 
11 de desembre de les 19:00h. 
a les 24:00h, d’acord amb la 
seva sol·licitud.   

56 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 18/11/15 Abonar al Sr. XPR amb motiu 
de la finalització del contracte 
laboral temporal, com a 
professor EMM (grup A1-22), 
l’import brut de 101,74€ 
euros. 

57 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 18/11/15 Abonar a la Sra. MSMM, amb 
motiu de la finalització del 
contracte laboral temporal 
com a professora EMAD 
(grup A1-22, l’import brut de 
275,70€ euros. 

58 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 18/11/15 Liquidar l’import brut de 
198,33€, a la Sra. EGV,amb 
motiu de la finalització del 
contracte laboral que van 
formalitzar amb aquest  
Ajuntament en el marc del 
POM 2015. 

59 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupam
ent econòmic 

Hisenda   19/11/15  Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits número 
2015.45, mitjançant 
transferències de crèdit entre 
aplicacions de despesa del 
pressupost vigent 

60 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupam
ent econòmic 

Hisenda   19/11/15  Aprovar l’expedient de 
modificació per transferències 
de crèdit, número 2015.45 per 
import de 6.666,64 euros amb 
finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions. 

61 Identitat Joventut Per 19/11/15 Autoritzar la celebració d’un 
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delegació acte amb motiu de la jornada 
de la violència de gènere  a 
l’entitat juvenil “Associació 
de Joves Assemblearis del 
Poble” per a la realització 
d’una activitat a la plaça de 
l’església el dia 25 de 
novembre de 2015 de les 
19:00 a les 21:00,  consistent 
en una “performance” de gent 
estirada a terra mentre es 
llegeix un manifest.  

62 Alcaldia Secretaria  20/11/15 Admetre a tràmit la 
reclamació presentada per 
AIH, en representació pròpia i 
iniciar expedient per a 
determinar la responsabilitat o 
no de l’Ajuntament i si aquest 
té l’obligació d’indemnitzar la 
sol·licitant a conseqüència 
dels danys i perjudicis patits 
el dia 10 de novembre de 
2015, en caure al carrer Josep 
Aymerich. 

63 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupam
ent econòmic 

Contractació  23/11/15 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
pròrroga del contracte de 
subministrament de material 
d’oficina no inventariable, 
paper i papereria impresa per 
l´Ajuntament de La Garriga, 
amb l’empresa Oficce Depot, 
SL., per un termini d’un any, 
de conformitat amb el plec de 
clàusules. 

64 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupam
ent econòmic 

Contractació  23/11/15 Avocar puntualment la 
competència i adjudicar a 
l’empresa Sergio Rodriguez 
Martin (PlusArts), el contracte 
menor de serveis de 
programació i 
desenvolupament d’activitats 
infantils a la Festa de la Llum 
i al Parc de Jocs de Nadal, per 
un import de 8.515 euros i 
1.788,15 euros d’IVA, atès el 
pressupost que consta en 
l’expedient. 

65 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública   23/11/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i concedir 
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llicència d’ocupació de la via 
pública a la productora Arca 
Audiovisual SL per 
l’aparcament de vehicles al 
carrer del Bosc, entre els 
carrers Guinardó i El Passeig, 
ocupant un espai de 144m2, 
els dies 24 a 27 i 30 de 
novembre 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. 

66 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupam
ent econòmic 

Contractació  23/11/15 Desestimar les al·legacions 
presentades per l’empresa 
contractista  Garbet neteja i 
manteniment integral EI 
SCCL, ja que de forma verbal 
va reconèixer la seva 
responsabilitat en la 
informació facilitada que va 
ser errònia, i en les 
al·legacions per escrit en cap 
moment desvirtua la comissió 
dels fets. 

67 Identitat Cultura  23/11/15 Avocar la competència i 
aprovar la factura núm. nº15-
010 per un import de 
1.629,78€ exempta d’IVA de 
data 11 de novembre de 2015, 
corresponent al contracte 
menor artístic consistent en la 
producció de la cavalcada de 
reis 2016, presentada per 
l’entitat Kòmix, Grup de 
Teatre Amateur de la Garriga. 

68 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupam
ent econòmic 

Hisenda  23/11/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits número 
2015.46, mitjançant 
transferències de crèdit entre 
aplicacions de despesa del 
pressupost vigent. 

69 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupam
ent econòmic 

Hisenda  23/11/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per transferències 
de crèdit, número 2015.46 per 
import de 34.761,40 euros 
amb finançament amb càrrec 
a minoracions d’aplicacions 
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pressupostàries. 
70 Alcaldia Seguretat 

ciutadana 
 23/11/15 Pagament a justificar per 

import de 349,18 € per a fer 
front a les despeses derivades 
d’haver de revisar l’aparell 
alcotest 7110 ARSK-0016. 

71 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 23/11/15 Acordar l’abonament de 48 
dies de la paga extraordinària 
del mes de desembre del 
2012, d’acord amb el que 
preveu l’article 1 del RDL 
10/2015, d’11 de setembre pel 
que es concedeixen crèdits 
extraordinaris i suplements de 
crèdit en el pressupost de 
l’Estat i s’adopten altres 
mesures en matèria 
d’ocupació pública i d’estímul 
a l’economia i que es concreta 
en el període comprès entre 
els dies 15 de juliol i el 31 
d’agost de 2012 pel personal 
funcionari que es trobava en 
servei actiu en aquell període. 

72 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupam
ent econòmic 

Hisenda  23/11/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits número 
2015.47, mitjançant 
transferències de crèdit entre 
aplicacions de despesa del 
pressupost vigent. 

73 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupam
ent econòmic 

Hisenda  23/11/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per transferències 
de crèdit, número 2015.47 per 
import de 2.480,00 euros amb 
finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions 
pressupostàries. 

74 Identitat Ensenyament  24/11/15 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
liquidació per un import total 
de 1.417,23 €, corresponents a 
quotes del curs 2015/16 de 
nous alumnes de l’Escola 
Bressol Municipal Les 
Caliues. 

75 Identitat Ensenyament  24/11/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i aprovar la 
signatura del conveni entre el 
Departament d’Ensenyament, 
i l’Ajuntament de la Garriga 
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per al finançament de cicles 
de formació específica de 
grau mitjà i/o superior d’arts 
plàstiques i disseny impartits 
en l’Escola Municipal d’Art i 
Disseny de la Garriga, de 
titularitat municipal, per al 
curs 2013/14. 

76 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 

delegació 

24/11/15 Concedir a la senyora RGN 
Administrativa d’educació 
(C1-14), el  permís de 
compactació de lactància del 
8 de gener de 2016 fins al 4 
de febrer 2016 (20 dies 
laborals), ambdós inclosos. 

77 Alcaldia Governació  25/11/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i concedir una 
subvenció de 850,00 € a 
l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de La Garriga, 
en concepte de l’actualització 
de la subvenció de l’any 2015 
i pel cofinançament del seu 
programa d’activitats i 
pressupost de l’any 2015. 

78 Alcaldia Secretaria  26/11/15 Desestimar en base a totes les 
consideracions i fets avaluats, 
la reclamació formulada pel 
Sr. FLAG, en nom propi, 
mitjançant la qual sol·licita 
una indemnització per 
responsabilitat patrimonial 
solidària de la Corporació de 
la Garriga, en relació amb els 
danys soferts pel seu vehicle, 
arran dels desperfectes 
ocasionats suposadament per 
la caiguda de la tanca de 
protecció de la línia fèrria a la 
Ronda del Carril, 95, per no 
existir una relació de 
causalitat entre el 
funcionament dels serveis de 
la Corporació i l’accident. 
La tanca de protecció de la via 
fèrria és propietat d’ADIF i 
per tant li correspondria en tot 
cas a aquest el seu 
manteniment, i no existeix per 
tant el nexe causal necessari 
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per atribuir aquesta 
responsabilitat. 

79 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupam
ent econòmic 

SLOº  27/11/15 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
signatura del conveni de 
col·laboració amb el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, 
per a l’execució del programa 
del Servei d’Ocupació de 
Catalunya: “Treball i 
Formació per a persones 
perceptores de la Renda 
Mínima d’Inserció 2015” en 
el qual s’especifiquen els 
drets i les obligacions per 
acollir un alumne-
treballador/a en l’ens 
municipal en el marc 
d’aquesta subvenció. 

80 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  30/11/15 Concedir autorització a 
l’Associació El Far per 
instal·lar una parada 
informativa i de venda de 
petits articles de segona mà al 
carrer Centre, a l’alçada de la 
plaça de Can Dachs, el 
dissabte 5 de desembre del 
2015, per tal de recaptar fons 
per les activitats pròpies 
d’aquesta entitat. 

81 Identitat Ensenyament  30/11/15 Avocar la competència i 
acceptar la renúncia de la Sra. 
NRM del càrrec de Cap 
d’Estudis de l’EMAD a partir 
del dia 1 de desembre de 2015 
i deixar sense efectes el 
complement de productivitat 
d’un import de 171€ a partir 
d’aquesta mateixa data. 

82 Serveis a les 
persones 

Esports Per 

delegació 

30/11/15 Concedir autorització a 
l’equip de Futbol Sala Femení 
de l’AEE Manel Blancafort 
per realitzar una tómbola al 
carrer Centre, a l’alçada de la 
plaça de Can Dachs, el 
dissabte 19 de desembre del 
2015, de 09h a 14h, per tal de 
recaptar fons per a les 
activitats pròpies de l’entitat. 

83 Alcaldia Serveis Per 30/11/15 Autoritzar l’assistència del 
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interns/RH delegació personal municipal als cursos 
i sessions de formació 
detallats al decret i aprovar les 
despeses de locomoció 
corresponents. 

84 Identitat Ensenyament Per 

delegació  

30/11/15 Autoritzar a la Coral Ariadna 
de la Garriga l’ús de 
l’Auditori de l’EMM, el dia 
12 de desembre de 2015, en 
horari de 15.00 a 20.00 h, per 
la realització d’un assaig 
especial de la Coral. 

85 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 30/11/15 Avocar la competència  i 
concedir a la senyora JSZ, 
funcionaria de carrera d’una 
plaça de delineant, una 
excedència voluntària pel 
manteniment de la 
convivència familiar amb 
reserva de lloc de treball, per 
un termini de tres anys 
prorrogables, amb efectes a 
partir del dia 1/01/2016.  

86 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  30/11/15 Procedir a l’arxiu de 
l’expedient d’ordre 
d’execució incoat a la 
Comunitat de Propietaris de la 
finca del carrer Moranta, núm. 
25, cantonada amb carrer 
Nord, núm. 14 de La Garriga, 
relatiu a  retrar els elements 
de les peces d’ampit de les 
finestres i coronament de les 
baranes despresos que 
poguessin caure a la via 
pública i repàs de totes les 
peces per assegurar-se que es 
troben en bon estat, ja que 
s’ha donat compliment a la 
mateixa. 

87 Identitat Ensenyament Per 

delegació 

30/11/15 Autoritzar el dinar de Nadal 
del PSC de la Garriga el 
proper dia 13 de desembre de 
2015, de les 10h a les 17h al 
gimnàs del CEIP Giroi, 
d’acord amb la instància de 
data 12 de novembre de 2015 
i cedir 150 cadires i l’equip de 
so. 

88 Hisenda, Hisenda  30/1/15 Iniciar l’expedient de 
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Promoció i 
Desenvolupam
ent econòmic 

modificació de crèdits número 
2015.48, mitjançant 
transferències de crèdit entre 
aplicacions de despesa del 
pressupost vigent. 

89 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupam
ent econòmic 

Hisenda  30/1/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per transferències 
de crèdit, número 2015.48 per 
import de 11.316,00 euros 
amb finançament amb càrrec 
a minoracions d’aplicacions 
pressupostàries. 

90 Identitat Cultura Per 

delegació 

1/12/15 Autoritzar la cessió de la sala 
polivalent del Teatre de la 
Garriga a de l’entitat cultural 
A.C.Coral Ariadna de la 
Garriga, per assaig, el 
diumenge dia 13 de desembre 
de 2015 de les 10:00h a les 
12:00h. 

91 Alcaldia Secretaria   2/12/15 Admetre a tràmit la 
reclamació presentada per 
JMG, en representació pròpia 
i iniciar expedient per a 
determinar la responsabilitat o 
no de l’Ajuntament i si aquest 
té l’obligació d’indemnitzar la 
sol·licitant com a 
conseqüència dels danys i 
perjudicis patits el dia 11 de 
novembre de 2015, en caure a 
l’avinguda Mil·lenari de 
Catalunya. 

92 Territori i 
Sostenibilitat 

  2/12/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i aprovar el Pla 
de Seguretat i Salut presentat 
per l’empresa Construccions 
Coprho, SA, per l’execució de 
les obres de restauració de les 
cobertes de l’església de la 
Doma de la Garriga. 

93 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  2/12/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i concedir  la 
llicència d’obra menor a TTG, 
Carretera de l’Ametlla, núm. 
80, de La Garriga .(Ome 
152/2015) per l’enderroc de 
l’edifici existent. 

94 Hisenda, 
Promoció i 

Hisenda  2/12/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits número 
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Desenvolupam
ent econòmic 

2015.50, mitjançant 
transferències de crèdit entre 
aplicacions de despesa del 
pressupost vigent 

95 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupam
ent econòmic 

Hisenda  2/12/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per transferències 
de crèdit, número 2015.50 per 
import de 20.000,00 euros 
amb finançament amb càrrec 
a minoracions d’aplicacions 
pressupostàries. 

96 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 2/12/15 Avocar puntualment la 
competència i concedir al 
senyor JPP (grup C1) una 
bestreta per un import de 
2.000€, amb l’aplicació de les 
condicions següents:És 
reintegrarà mitjançant 
deducció de 166,67€ en les 
properes 12 mensualitats. 
Caldrà que la bestreta es trobi 
totalment cancel·lada a 
31/12/2016. 

98 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 3/12/15 Determinar el dia i l’hora del 
concurs de mèrits per la 
provisió d’una plaça 
d’enginyer/a tècnic/a, 
enquadrada a l’Escala 
d’Administració Especial, 
Subescala Tècnica, Classe 
Tècnics Mitjans, categoria 
tècnics de grau mitjà (grup 
A2), per cobrir una vacant 
temporal de la Plantilla de 
Personal de l’Ajuntament de 
la Garriga amb nomenament 
d’interinatge i fins que el 
titular de la plaça es 
reincorpori. 

99 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

3/12/15 Concedir autorització al Partit 
Socialista de Catalunya de la 
Garriga (PSC) per instal·lar 
una parada informativa al 
carrer Centre, a l’alçada de la 
plaça de Can Dachs, els 
dissabtes 5 i 12 de desembre 
del 2015 amb motiu de les 
eleccions generals. 

100 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

3/12/15 Concedir autorització a 
Ciutadans, Partit per la 
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Ciutadania, per instal·lar un 
tenderol informatiu al carrer 
Centre, a l’alçada de la plaça 
de Can Dachs, els dissabtes 5 
i 12 de desembre del 2015, de 
les 09h a les 13:30h., amb 
motiu de les eleccions 
generals. 

101 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupam
ent econòmic 

Hisenda  4/12/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdit del 
pressupost vigent mitjançant 
generació de crèdit finançat 
amb majors ingressos i fer 
compromís d’ingrés a l’àrea de 
promoció de comerç i treball 
per aportació de l’Agrupació 
de serveis i comerciants de la 
garriga per finançar part de les 
depeses de les llums de Nadal. 

102 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupam
ent econòmic 

Hisenda  4/12/15 Aprovar l’expedient de 
modificació de crèdit número 
2015.51 mitjançant la 
generació de crèdit finançat 
amb majors i/o nous ingressos 
no tributaris, del pressupost 
vigent per un import de 
3.524,51 euros i disposar que 
es tramiti d'acord amb les 
bases d’execució del 
pressupost. 

103 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  4/12/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i concedir 
llicència d’ocupació de la via 
pública a la Sra. DMB per 
instal·lar una parada 
informativa sobre el producte 
comercial Tupperware al 
carrer Centre, a l’alçada de la 
plaça de Can Dachs, els 
dissabtes 5 i 19 de desembre 
del 2015 i aprovar la 
liquidació corresponent. 

104 Identitat Ensenyament   4/12/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i concedir tarifa 
reduïda en la quota mensual 
de l’Escola Bressol Municipal 
Les Caliues, durant el curs 
2015/16, al/la alumne/a 
MAG. 

105 Alcaldia Serveis Per 4/12/15 Concedir a la senyora ASR 
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interns/RH delegació  tècnica auxiliar de Joventut 
(C1-15), el permís de 
compactació de lactància  del 
4 de gener de 2016 fins a l’1 
de febrer 2016 (20 dies 
laborals), ambdós inclosos. 

 Seguretat 
Ciutadana 

Seguretat 
Ciutadana 

  Resum d’infraccions de 
trànsit del  dia 2 de novembre 
al dia 1 de desembre de 2015 

 
 
Acords Junta Govern Local 
 
J.G.L. de 16/11/15 No hi ha assumptes per donar compte al Ple. 

J.G.L. de 30/11/15 57. Nomenament com a funcionaris de carrera; senyor Alfons Ferreira 
Riera i senyores Cristina Comere List, Esther Campos Perez i Maria del 
Mar Isaac Acosta, Administratius/ves adscrits a la policia local i l’OAC 
(grup C1-14). 

 

INTERVENCIONS 

 

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

 Nosaltres tenim dubtes sobre el despatx número 4, 23, 49, 63 i 66. 

 

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

 Nosaltres sobre el 23 i el 66. 

 

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

Sobre el punt número 4 voldríem saber qui va assistir a aquest sopar benèfic. Sobre el 

punt cinc si s’han dut a terme converses amb la Fundació Universitària Martí l’Humà 

sobre el tema del programa “Catalunya Emprèn” que va ser una de les coses de les que 

es va parlar quan es va fer la reunió de pressupostos amb tots els regidors i no sé si ja 

s’ha parlat amb ells. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Però això té a veure amb el despatx d’ofici? 

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 
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 No però... 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 El despatx d’ofici és l’acceptació d’una subvenció no? 

 

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

 Si. Si un cas faré la pregunta després. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Si, jo preferiria que no barregéssim, després fem la pregunta a les “preguntes orals”. 

 

Segueix el Sr. Valiente: 

El resum després de la Festa Major que ja vaig demanar en altres plenaris, per veure si 

se’m pot donar. És a dir un resum de com va anar la Festa Major a nivell econòmic. 

  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Però això és despatx d’ofici ?. 

 

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

 Al punt dotze s’aprova un tema de despesa de la Festa Major. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Vostè vol un aclariment del punt 12 ?.  

 

Segueix el Sr. Valiente: 

El que vull és que se’m passi, que ja ho vaig demanar a plens anteriors, un resum 

econòmic. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Però el punt 12 del despatx d’ofici no fa referència al a Festa Major. 

 

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

 En aquest cas ja faré el comentari més tard a les preguntes orals. 
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Intervé la Sra. alcaldessa: 

 De tota manera en prec nota, 

 

Segueix el Sr. Valiente: 

El punt núm. 75 on es parla de la signatura d’un conveni del curs 2013-2014 entre 

l’ajuntament i la Generalitat pels graus de l’EMAD i voldria saber si és que ara es signa 

el conveni 2013-2014 o és un error. 

I el número 81 que fa referència a la dimissió d’un càrrec de l’EMAD i voldria saber a 

què es deu aquesta dimissió.  

 

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

 Crec que ja s’han dit, però els repasso per si de cas. Els números 4, 23, 66 i 81. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

El número 4 és un sopar benèfic d’Oncovallès al que va assistir, òbviament, la regidora 

de Salut i l’ajuntament es va fer càrrec de l’import de l’assistència a aquesta sopar, com 

sempre es fa. No és el primer any. Cada any el regidor de Salut assisteix a aquest sopar 

benèfic d’Oncovallès en representació del municipi de la Garriga i l’ajuntament es fa 

càrrec de la despesa de representació.  

El número 23 és l’inici d’un procediment per resoldre sobre una responsabilitat i l’abast 

de la mateixa, d’una empresa que té una concessió municipal i que està prestant un 

servei, la neteja de les dependències municipals. Com tots saben aquest contracte 

s’acabava  i per tant calia de nou redactar els plecs.  Una de les condicions, quan 

s’acaba el termini d’una concessió és que la nova empresa que es quedi amb la 

concessió del servei ha de subrogar els treballadors i treballadores que fins ara prestaven 

el servei. Aquesta és una condició de la contractació en el cas dels ajuntaments i de totes 

les administracions públiques. Aquesta empresa sembla ser que es va equivocar a l’hora 

de presentar el nombre de treballadors a subrogar i es va deixar una persona. Aquest fet 

modificava les condicions i per tant va caldre allargar el termini i es va haver de tornar a 

publicar als diaris oficials i s’han hagut de pagar les noves publicacions. 

El 49 és la resolució de la compra dels desfibril·ladors que van als dos pavellons  i a les 

dependències de la policia . Van acompanyats de la corresponent formació. 

Referent al número 63 és senzillament aprovar una pròrroga del contracte de material 

d’oficina no inventariable, el paper i tota la papereria impresa que utilitzem a 
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l’ajuntament, a l’empresa Office Depot, per un termini d’un any d’acord amb el plec de 

clàusules que en el seu dia es va aprovar i que permetia aquesta pròrroga d’un any mes 

per aquest servei.   

El 66 és desestimar les al·legacions de la mateixa empresa que abans els he explicat al 

número 23. Vam desestimar les seves al·legacions perquè certament havia estat una 

errada que havia provocat tot el que abans els he explicat.  

Al número 75, efectivament, ens paguen el curs 2013/2014, suposo que és degut als  

endarreriments de la Generalitat per fer el pagament corresponent  

El 81 fa referència a què la cap d’estudis de l’escola municipal d’art va demanar plegar 

de la seva responsabilitat, dimitir com a cap d’estudis, perquè no tenia ganes de 

continuar amb aquesta responsabilitat dins l’equip directiu de l’escola. Això provocarà 

que a la major brevetat possible, ben aviat, hi hagi una altra persona que sigui nomenada 

cap d’estudis dins la confiança, no només de l’equip de govern, sinó de l’equip directiu 

de l’EMAD que té tasques de direcció fins el mes de juny de l’any vinent. Les tasques 

de direcció finalitzen al juny del proper any i al  2016 ja començarem a treballar plegats 

perquè l’estiu vinent ens tocarà renovar tot l’equip directiu de l’escola municipal d’art. 

Però aquesta persona plega per motius personals, no ha volgut continuar amb aquestes 

tasques.  

 

El Ple de l’Ajuntament resta assabentat 

 

 

3. Presa de possessió i promesa/jurament del càrrec de  regidor del grup municipal de 

Solidaritat Catalana per la Independència (SI-Solidaritat); Sr. Xavier Bernaldo i 

Cararach  

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria. 

 

ANTECEDENTS  

 

Atès que per acord del ple en sessió ordinària del dia 18 de novembre de 2015, el Ple va  

prendre coneixement de la renúncia voluntària del senyor Josep Oliveras i Cuquet del grup 

municipal de Solidaritat Catalana per la Independència (SI-Solidaritat), del càrrec de regidor a 

l’ajuntament de la Garriga, en compliment de l’article 9.4 del Reial Decret 2586/1986, de 28 de 
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novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals. 

 

Atès que l’ajuntament va sol·licitar a la Junta Electoral General que li enviessin les credencials 

del Sr. Xavier Bernaldo i Cararach  de Solidaritat Catalana per la Independència (SI-Solidaritat), 

candidat número 2 de la llista a les eleccions municipals del dia 24 de maig de 2015.  

 

Atès que l’ajuntament va rebre aquestes credencials el dia 7 de desembre de 2015, amb núm. 

d’entrada en el Registre General de l’ajuntament 6400/2015.   

 

Vist que de conformitat amb allò que disposa l’article 108.8 de la Llei 5/85, de 19 de juny, del 

Règim Electoral General, en el moment de la presa de possessió, i per tant d’adquirir la plena 

condició del càrrec de regidor, els candidats electes han de jurar o prometre acatament a la 

Constitució, així com el compliment dels requisits exigits per l’ordenament jurídic. 

 

Vist que així mateix el Sr. Xavier Bernaldo i Cararach  ha presentat la declaració corresponent 

al registre d’interessos, sobre causes de possible incompatibilitat, sobre els seus béns i sobre 

qualsevol activitat que li proporcioni o li pugui proporcionar ingressos econòmics, davant del 

secretari de la Corporació. 

 

Seguidament la Sra. alcaldessa  formula al Sr. Xavier Bernaldo i Cararach  la següent pregunta: 

 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 

càrrec de Regidor amb lleialtat al Rei, al President de la Generalitat, i complir i fer complir la 

Constitució i l’Estatut d’Autonomia com a normes fonamentals de l’Estat i de Catalunya”  

 

A la qual cosa el Sr. Xavier Bernaldo i Cararach  contesta: “Per imperatiu legal ho prometo”. 

 

FONAMENTS JURIDICS  

 

— Articles 182 i següents de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de Juny, del Règim Electoral 

General. 

— Article 9.4 del Real Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 



 

p.o. 16/12/2015 
 

29 

— La Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de 

càrrecs representatius locals. 

—  

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

 

ACORD 

 

Primer. Considerar el Sr. Xavier Bernaldo i Cararach  de Solidaritat Catalana per la 

Independència (SI-Solidaritat), investit de les funcions pròpies del càrrec de regidor de 

l’ajuntament de la Garriga, pertanyent al Grup Municipal SI-Solidaritat. 

 

Segon. Donar la benvinguda al nou regidor i  fer entrega en aquest mateix acte de la credencial 

de regidor. 

 

Tercer. Donar compte del present acord a la Junta electoral Central als efectes legals i 

reglamentaris. 

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Un cop fet el jurament li donem la benvinguda a aquest plenari. Ara ja és un regidor de 

ple dret i per tant ja podrà participar dels debats dels següents punts de l’ordre del dia. 

Benvingut de nou  al ple, ben trobat. Ens varem acomiadar al mes de juny i ara ens 

tornem a retrobar. Esperem poder treballar plegats com ja varem fer al mandat passat.   

 

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

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

aprova la proposta d’acord. 

 

 

4. Nomenament del nou regidor del grup municipal Solidaritat Catalana per la 

Independència (SI-Solidaritat), Sr. Xavier Bernaldo Cararach, com a representant del seu 

grup  a diferents òrgans col·legiats de constitució obligatòria en substitució del regidor Sr. 

Josep Oliveras i Cuquet, (Junta de portaveus, Comissió especial de comptes). 
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ÀREA FUNCIONAL: Secretaria. 

 

ANTECEDENTS  

 

Vistos els diferents acords plenaris, mitjançant els quals es procedia a nomenar els representants 

municipals a diferents òrgans col·legiats de constitució obligatòria de l’ajuntament de la 

Garriga, en concret la junta de portaveus (en funcions de comissió informativa única) i la 

comissió especial de comptes. 

 

Atès que el regidor de Solidaritat Catalana per la Independència Sr. Josep Oliveras i Cuquet va 

presentar la renúncia al seu càrrec en la sessió plenària del dia 18 de novembre de 2015, i per 

tant cal determinar la persona que el substituirà en el referits llocs institucionals que ocupava 

per raó del càrrec. 

 

Vist l’acord plenari adoptat en aquest mateix ple, pel qual el Sr. Xavier Bernaldo i Cararach ha 

pres possessió del càrrec de regidor en representació del grup municipal Solidaritat Catalana per 

la Independència (SI-Solidaritat). 

 

Vist allò que disposa l’article 50 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, cal procedir a  la constitució 

dels Grups Municipals i a la designació dels seus portaveus. 

 

Atès que l’article 48 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, estableix que la Comissió Especial de 

Comptes és d’existència preceptiva a tots els municipis 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Nomenar  portaveu a la Junta de Portaveus (en funcions de comissió informativa 

única) el Sr. Xavier Bernaldo i Cararach, del grup municipal  Solidaritat Catalana per la 

Independència (SI-Solidaritat), en substitució del Sr. Josep Oliveras i Cuquet  per renúncia 
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d’aquest al càrrec de regidor. 

 

Segon. Nomenar vocal de la Comissió especial de Comptes el Sr. Xavier Bernaldo i Cararach, 

del grup municipal  Solidaritat Catalana per la Independència (SI-Solidaritat), en substitució del 

Sr. Josep Oliveras i Cuquet  per renúncia d’aquest al càrrec de regidor. 

 

Tercer. Comunicar aquest acord a tots els membres de la corporació, a les entitats afectades, 

així com als representants dels treballadors. 

 

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

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

la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

5. Nomenament del nou regidor del grup municipal Solidaritat Catalana per la 

Independència (SI-Solidaritat) , Sr. Xavier Bernaldo i Cararach, com a representant del 

seu grup  a diferents òrgans col·legiats de constitució no obligatòria així com comissions 

polítiques en substitució del Sr. Josep Oliveras i Cuquet. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria. 

 

ANTECEDENTS  

 

Vistos els diferents acords plenaris, mitjançant els quals es procedia a nomenar els representants 

municipals a diferents òrgans interns i externs, col·legiats així com comissions polítiques de 

l’ajuntament de la Garriga. 

 

Atès que el regidor de Solidaritat Catalana per la Independència (SI-Solidaritat) Sr. Josep 

Oliveras i Cuquet var presentar la renúncia al seu càrrec en la sessió plenària del dia 18 de 

novembre de 2015, i per tant cal determinar la persona  que el substituirà en els referits llocs 

institucionals que ocupava per raó del càrrec. 

 

Vist l’acord plenari adoptat en aquest mateix ple, pel qual el Sr. Xavier Bernaldo Cararach ha 
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pres possessió del càrrec de regidor en representació del grup municipal de Solidaritat Catalana 

per la Independència (SI-Solidaritat). 

 

Atès el que preveu l’article 38 c) del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 

de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Nomenar al regidor Sr. Xavier Bernaldo i Cararach  representant del grup municipal 

Solidaritat Catalana per la Independència, en substitució del Sr. Josep Oliveras i Cuquet,  en els 

diferents òrgans i comissions municipals en la forma següent: 

 

 
ORGANISMES/ÒRGANS EXTERNS REPRESENTANT MUNICIPAL 

 
Consell Escolar Municipal 
 

 
Sra. Meritxell Coma i Vernet (CiU) 
Sr. Lluís Marco i Sanclement (Acord ERC-AM)  
Sra. Clara Dachs i Bernad(CUP-PA) 
Sr. Ángel Guillén i Deu ( C’S) 
Sr. Àlex Valiente i Almazán (PSC-CP) 
Sr. Xavier Bernaldo i Cararach (SI-
Solidaritat) 
Sr. Israel Molinero i Blanco (ICV-EUiA-E) 
 

 
Consell de Cooperació 
 
 

 
Sra. Juliet Grau i Gil (CIU) 
Sra. Dolors Castellà i Puig (Acord ERC-AM) 
Sr. Roger Prims i Vila (CUP-PA) 
Sr. Ángel Guillén i Deu ( C’s 
Sr. Àlex Valiente i Almazán (PSC-CP) 
Sr. Xaxier Bernaldo i Cararach (SI-
Solidaritat) 
Sr. Israel Molinero i Blanco (ICV-EUiA-E) 
 

 
 

ORGANISMES/ÒRGANS INTERNS 
 

REPRESENTANT 
 

 
Consell d’Administració de l’Organisme 
Autònom  de Mitjans de Comunicació 

 
Sra. Meritxell Budo i Pla (Alc) 
Sr. Vicens Guiu i Fabregas(CiU) 
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(OAMC) de la Garriga 
 

Sr. Albert Benzekry i Arimon (Acord ERC-AM) 
Sr. Roger Prims i Vila (CUP-PA) 
Sr. Ángel Guillén i Deu ( C’s) 
Sr. Àlex Valiente i Almazán (PSC-CP) 
Sr. Xavier Bernaldo i Cararach (SI-
Solidaritat) 
Sr. Israel Molinero i Blanco (ICV-EUiA-E) 

 
 

COMISSIONS POLÍTIQUES 
 

REPRESENTANT 
 

 
Comissió de territori i sostenibilitat 
 

 
Sra. Meritxell Budó i Pla (Alc) 
Sr. Joan Esteban i Sans (CiU) 
Sra. Neus Marrodán i Torrents (Acord ERC-AM) 
Sr. Roger Prims i Vila (CUP-PA) 
Sr. Ángel Guillén i Deu ( C’s) 
Sr. Àlex Valiente i Almazán (PSC-CP) 
Sr. Xavier Bernaldo i Cararach (SI-
Solidaritat) 
Sr. Israel Molinero i Blanco (ICV-EUiA-E) 
 

 
Comissió de participació i agermanament 
 

Sra. Meritxell Budo i Pla (Alc) 
Sra.  Juliet Grau i Gil (CiU) 
Sr. Albert Benzekry i Arimon (Acord ERC-AM) 
Sra. Clara Dachs i Bernad (CUP-PA) 
Sr. Ángel Guillén i Deu ( C’S) 
Sr. Àlex Valiente i Almazán (PSC-CP) 
Sr. Xavier Bernaldo i Cararach (SI-
Solidaritat) 
Sr. Israel Molinero i Blanco (ICV-EUiA-E) 
 

 
Comissió de tarifació social 
 

 
Sra. Meritxell Budo i Pla (Alc) 
Sra.  Meritxell Coma i Vernet CIU) 
Sra. Dolors Castellà i Puig (Acord ERC-AM) 
Sra. Clara Dachs i Bernad (CUP-PA) 
Sr. Ángel Guillén i Deu ( C’S) 
Sr. Àlex Valiente i Almazán (PSC-CP) 
Sr. Xavier Bernaldo i Cararach (SI-
Solidaritat) 
Sr. Israel Molinero i Blanco (ICV-EUiA-E) 
 

 

Segon. Comunicar aquest acord a tots els membres de la Corporació, a les Entitats afectades, 

així com als representants dels treballadors. 

 

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

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Sr. Bernaldo ens vol dirigir unes paraules a tots? 

 

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, regidor del grup municipal de S.I.: 

Bona nit a tothom. Una altra legislatura  torno a entrar substituint un company i ho torno  

a fer amb la il·lusió i l’orgull de poder aportar coneixement  i feina al meu poble. 

Però deixeu-me que agraeixi a en Pep tota la feina feta, la seva valentia al encapçalar un 

projecte que va començar l’any 2010 quan una cinquantena de veïns i veïnes de la 

Garriga ens varem trobar amb dos únic objectius, primer la independència de Catalunya 

i segon treballar per fer política municipal d’una manera diferent. 

Alguns diuen que formem part d’un partit independentista exprés, entenc que exprés 

deu ser per la manera en què a nivell  nacional vam pujar i vam baixar. Però el grup de 

SI la Garriga mai ens hem sentit que forméssim part de cap partit que ens marqui les 

línies. Ens sentim com un grup de persones independentistes, independents, de 

procedències ideològiques diferents que somiem amb una Catalunya i un poble millor 

pels nostres fills. 

Pep, gràcies per aquests anys. Trobarem a faltar la teva manera planera de parlar i 

d’expressar-te, trobarem a faltar la teva naturalitat i el teu sentit de l’humor, sobretot als 

plens. Gràcies. 

 

 

6. Aprovació del calendari de sessions plenàries per l’exercici 2016. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria  

 

ANTECEDENTS : 

 

Vist que el Ple de l’Ajuntament en la sessió extraordinària d’organització i funcionament 

celebrada el dia 29 de juny de 2015, va acordar que el Ple aprovaria el calendari de sessions 

plenàries que regiria durant cada exercici. 
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Vist que per motius organitzatius, es creu convenient  fixar les dates de celebració de les 

sessions ordinàries del Ple per l’exercici 2016. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

Atès allò que disposen els articles 46.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 

del Règim Local, i article 78.1 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic 

dels Ens Locals (R.D. 2568/1986). 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Fixar el calendari de sessions plenàries de l’exercici 2016 en els dies, hora i lloc 

següent: 

 

• Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament. 

• Hora: 19 hores 

• Dies: 27 de gener  

  24 de febrer 

  30 de març 

  27 d’abril   

  25 de maig 

  29 de juny  

  27 de juliol 

  28 de setembre 

  26 d’octubre  

  23 de novembre 

  21 de desembre  

 

Segon. Determinar que en cas de no poder celebrar justificadament la sessió en les dates 

indicades, es celebrarà el següent (o anterior si s’escau) dimecres del mes corresponent, previs 

els tràmits corresponents. 
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Tercer. Comunicar aquest acord a tots els regidors, per al seu coneixement i efectes. 

 

Quart. Publicar aquest acord al tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web. 

 

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

Només recordar-los que a la junta de portaveus es va parlar d’avançar la junta de 

portaveus del ple del 30 de març,  per evitar que aquesta ens caigués en dijous Sant.  

 

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

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

la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

7. Ratificació conveni entre l’Ajuntament de la Garriga i l’empresa LINDE & WIEMANN 

S.A. per a la pròrroga de l’ús privatiu temporal d’una finca municipal. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/SJ 

 

ANTECEDENTS  

 

Vist que per acord del ple de l’Ajuntament de data 18 de desembre de 2015 es va concedir a 

l’empresa LINDE & WIEMANN S.A. llicència d’ocupació temporal de la finca municipal de 

l’àmbit de Ca N’Illa destinada a zona verda, de superfície 1.425,86 m2.  i es va ratificar el 

conveni signat entre l’empresa LINDE & WIEMANN S.A. i l’AJUNTAMENT DE LA 

GARRIGA el dia 30 de novembre de 2015, per a l’ús privatiu temporal de l’esmentada finca 

municipal. 

 

Atès que l’empresa LINDE & WIEMANN S.A ha sol·licitat la pròrroga de la autorització de 

l’ús privatiu de la zona verda municipal esmentada atenent que durant el període de dos anys de 

concessió no s’ha pogut resoldre cap operació urbanística per a modificació de la qualificació de 

la zona verda pública com a zona verda privada i la seva substitució per permuta per altres 

terrenys d’iguals característiques. 

 

Atès que aquesta operació urbanística es pot resoldre en el marc de la revisió del planejament 



 

p.o. 16/12/2015 
 

37 

general del municipi que s’iniciarà el 2016, preveient la seva finalització en un període de 

quatre anys. 

 

Vist que l’ús privatiu dels béns de domini públic local sempre que no comporti la transformació 

i/o modificació d’aquests està subjecte a una llicència o autorització d’ocupació temporal 

revocable per raons d’interès públic. 

 

FONAMENTS DE DRET : 

 

-Article 218 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovada per Decret 

Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (LMLC), sobre l’ús privatiu dels béns del domini públic local . 

-Articles  53, 57 i 59 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, 

de 17 d’octubre (RPEL), relatius a l’ús privatiu del domini públic local que no comporta 

transformació ni modificació d’aquests béns . 

-Articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament 

d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals. 

-Articles 75 i següents del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel que s’aprova el 

Reglament de Bens de les Entitats Locals. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Prorrogar a l’empresa LINDE & WIEMANN S.A. la  llicència d’ocupació temporal de 

la finca municipal de l’àmbit de Ca N’Illa destinada a zona verda, de superfície 1.425,86 m2. de 

conformitat i en els termes exposats en el conveni formalitzat el dia 5/12/13, atorgada pel ple de 

l’Ajuntament de 18 de juliol de 2013. 

 

Segon. Ratificar el conveni de pròrroga signat entre l’empresa LINDE & WIEMANN S.A. i 

l’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA el dia 30 de novembre de 2015, per a la pròrroga en 4 

anys de  l’ús privatiu temporal d’una finca municipal destinada a zona verda, entre la finca 

d’aquesta empresa situada en el C.Mil·lenari núm.50 i aquest carrer . 

 

Tercer. Crear un concepte pressupostari d’ingressos al pressupost municipal de l’exercici 2016, 
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destinat al reconeixement del cànon anual de 5.000 euros corresponent a l’ocupació temporal i 

ús privatiu de la finca descrita. 

 

Quart. Notificar aquest acord a l’empresa LINDE & WIEMANN S.A. de conformitat amb allò 

establert a la clàusula quarta del conveni de pròrroga subscrit el 30 de novembre de 2015. 

  

INTERVENCIONS 

 

Intervé la Sra. Neus Marrodán, regidora de urbanisme, medi ambient, habitatge,activitats i 

energia: 

Bona tarda a tothom, en aquest punt del plenari portem la ratificació del conveni per tal 

de prorrogar durant 4 anys més aquesta cessió temporal de la zona verda que des de fa 

més de 20 anys, s’està ocupant com a ús privatiu. Ara fa dos anys vam començar a 

buscar-li una solució per resoldre-ho urbanísticament, via la signatura d’un conveni en 

el qual provàvem de resoldre la solució de poder permutar aquesta zona verda, que és 

pública, per un altre solar equivalent de 1.400,25 m2. En aquell moment varem establir 

que mentre no trobéssim la solució per poder-ho fer l’empresa aportaria a l’ajuntament 

un cànon de 5.000€ anuals. Després de diverses gestions per intentar trobar una solució 

a aquesta permuta, no és fàcil d’executar, hem arribat a la l’acord que de conformitat 

amb les condicions que urbanísticament es sol·liciten des de la Comissió Territorial de 

Barcelona (CTU), aquesta permuta s’haurà de resoldre d’acord amb la revisió del Pla 

General que es comença l’any vinent. 

És per això que es proposa una pròrroga de 4 anys, per tal que dins la nova redacció 

poder resoldre aquesta permuta i mantenir durant aquests quatre anys aquest cànon de 

5.000€ anuals. Aquesta ratificació és la que es posa a la seva consideració.  

 

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

 Esperem que tot això es resolgui amb la revisió del POUM, votarem a favor. 

 

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

 Res a dir votarem a favor. 

 

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

 Res a dir votarem a favor. 
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Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, regidor del grup municipal de SI-Solidaritat.: 

 No tenim res a dir. Votarem a favor.  

 

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

 En primer lloc volia donar la benvinguda, el retrobament, al Sr. Bernaldo. 

En quant al tema del conveni comentar que ens sembla bé i ja que hi ha l’oportunitat de 

la revisió, ja sabem que és farragós, que hi ha uns tràmits que s’han de fer  però que no 

sigui a quatre anys vista. Entenc que un procés de revisió del pla urbanístic pot ser llarg,  

però esperem que això ho puguem fer en menys de 4 anys. 

 Però bé, endavant, votarem a favor.  

 

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

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

la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

8. Aprovació de declaració de les obres de la Fundació Asil Hospital de La Garriga com 

d’especial interès o utilitat municipal per concórrer interès social. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Urbanisme 

 

ANTECEDENTS 

 

Vist que en data 5 d’octubre de 2015 el Sr. Joan Cruells i Pagès, en la seva condició de Director 

de la fundació Asil Hospital de La Garriga ha sol·licitat acollir-se a la bonificació establerta en 

l’article 6.4 de l’ Ordenança I04, reguladora de l’impost de construccions, instal·lacions i obres, 

en relació a l’expedient de llicència d’obra menor 117/2015,  consistent en la reforma dels 

interiors de l’Asil.  

 

Vist que en data 30 de novembre de 2015 s’atorga la llicència d’obra menor 117/2015. 

Vist que en data 1 de desembre de 2015, per part de la regidora d’Acció Social i Habitatge 

s’emet informe justificatiu de l’interès de les obres de referència ja que la Fundació Asil 

Hospital té especials circumstàncies socials ja que es tracta d’una entitat benèfica i assistencial 
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que dóna aixopluc a un bon nombre de persones sense recursos al marge d’altres funcions 

socials.  

 

Vist que segons l’article 6.4 de l’ordenança I04 Impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres “4. Una bonificació del 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que 

siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre circumstàncies socials, 

culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. 

Correspondrà dita declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del 

subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres”. 

 

Atès l’informe de Secretaria de data  25-11-2015, i examinada la documentació que acompanya 

a la sol·licitud. 

 

Atès que es va emetre l’informe d’Intervenció en sentit [favorable/desfavorable] a aquest 

reconeixement. 

 

Atès que en conseqüència s’ha donat compliment a tots els requisits necessaris per a la seva 

consideració per part del Ple de l’Ajuntament. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

— Els articles 12, 14 i 100 i següents del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

— L’article 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

— Atesa l’Ordenança I04, reguladora de l’impost de construccions , instal·lacions i obres. 

 

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

 

ACORD : 

 

Primer. Declarar que les obres de la Fundació Asil Hospital de La Garriga , corresponent a la 

OMe (117/2015) , són d’especial interès o utilitat municipal, atès les consideracions que consten 

a la part expositiva i en l’aplicació de l’article 6.4 de l’Ordenança I04, reguladora de l’impost de 

construccions, instal·lacions i obres( ICIO). 
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Segon. Reconèixer al Sr. Joan Cruells i Pagès, en la seva condició de Director de la fundació 

Asil Hospital de La Garriga la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 

Obres, per entendre degudament justificada la causa del benefici, en virtut d’allò que estableix 

l’ordenança fiscal d’aquest impost aprovada per aquest Ajuntament emparada en l’article 

103.2.a) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

Tercer.- Donar compte del present acord a l’entitat interessada amb expressió dels recursos 

oportuns 

 

Quart.- Traslladar el present acords a les àrees d’urbanisme i d’hisenda pel seu coneixement i 

als efectes escaients de modificació de la liquidació en l’aplicació de la bonificació corresponent 

de l’ICIO . 

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé la Sra. Neus Marrodán, regidora de urbanisme, medi ambient, habitatge,activitats i 

energia: 

Com vostès saben, l’impost de l’ICIO, l’impost d’obres, construccions i obres, permet 

una sèrie de bonificacions sempre que s’acompleixin una sèrie de requisits, entre 

d’altres que les obres es facin en espais que puguin ser considerats d’interès social, o bé 

empreses, entitats considerades d’interès social i que puguin incórrer en un interès 

públic. En aquest cas a la darrera junta de govern, si no recordo malament, sobre el dia 

30 de novembre es va donar una llicència d’obra menor per adequar un espai interior a 

la Fundació Asil Hospital. Aquesta llicència es va donar amb l’ICIO complet perquè és 

potestat del plenari aprovar la declaració que aquestes obres són d’interès públic i que 

per tant se li pot concedir la bonificació.  

L’ICIO el que permet és una bonificació del 95% sobre el cost d’aquestes obres. Hi ha 

un informe de l’àrea de benestar social que evidencia que l’entitat recull les condicions 

de ser una entitat benèfica i existencial i és per això que es proposa s’acordi autoritzar 

aquesta bonificació. Queda a la seva consideració. 

 

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 
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 Res a dir estem d’acord.  

 

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: 

 Més que justificada la bonificació. Votarem a favor.  

 

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

 Res a dir votarem a favor. 

 

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

 Em sembla adequat . Votarem favorablement.  

 

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

Cal fer constar que al redactat dels atesos hi ha un informe d’intervenció que no és 

preceptiu i que no es va fer perquè s’ha de fer quan es faci l’acord de l’ICIO. En aquest 

cas només hi havia l’informe de secretaria per justificar que s’havien complert els 

tràmits. Em refereixo a què als atesos es parla d’un informe però com en aquest cas 

només es tracta de declarar l’obra d’interès social   no cal l’informe d’intervenció que si 

serà preceptiu quan aquesta bonificació passi per Junta de Govern.  

 

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. 

 

 

9. Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs 

municipals per a l’exercici 2016 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda 

 

ANTECEDENTS  
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Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals de modificació d’ordenances 

fiscals que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2016 han presentat al·legacions el grup 

municipal de la CUP de la Garriga. Examinades aquestes reclamacions es resol desestimar les 

reclamacions presentades, la justificació de les quals es troben recollides a l’informe que consta 

a l’expedient. 

 

De conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de la llei reguladora de les 

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

 

s’adopta l’acord definitiu següent: 

 

Primer.  Desestimar les al·legacions presentades, en temps i forma, pel grup municipal de la 

Candidatura d’Unitat Popular de la Garriga, de conformitat amb les consideracions de l’informe 

tècnic que es ressenya a la part expositiva. 

 

Segon. Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança general de gestió, inspecció i 

recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2016 i 

següents.  

 

Tercer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de les 

Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  

 

o Ordenança fiscal núm. I01, reguladora de l’impost sobre béns immobles 

o Ordenança fiscal núm. I02, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 

o Ordenança fiscal núm. I04, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

o Ordenança fiscal núm. I05. reguladora de l’impost sobre l’increment del valors dels terrenys 

de naturalesa urbana 

o Ordenança fiscal núm. T01, reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i volada 

de la via pública 

o Ordenança fiscal núm. T03. Taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en les 

vies públiques. 

o Ordenança fiscal núm. T06, reguladora de la taxa per llicències o la comprovació 

d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme 

o Ordenança fiscal núm. T08, reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de 
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residus municipals 

o Ordenança fiscal núm. T10. Taxa per a expedició de documents administratius 

o Ordenança fiscal núm. T11. Taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció integral de 

l’administració municipal en  les activitats i instal·lacions 

 

Quart. Aprovació definitivament per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de 

l’ordenança municipal núm. P09, reguladora del preu públic per la prestació del servei de 

teleassistència. 

 

Cinquè. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici de 

2016 seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

Sisè.  Contra l’aprovació de  les modificacions de les ordenances fiscals, es podrà interposar 

recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 

termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el  

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Dins el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial de les ordenances fiscals, que 

es va fer al plenari de final del mes d’octubre, s’han presentat al·legacions per part del 

grup municipal de la CUP de la Garriga. Examinades aquestes reclamacions es resol la 

desestimació de les mateixes i avui portem a ple l’aprovació definitiva de les 

ordenances fiscals tal i com es varem aprovar inicialment a finals del mes d’octubre. 

Faré un resum de quines són les al·legacions presentades pel grup de la CUP i el motiu 

pel qual es desestimen. 

L’escrit d’al·legacions en primer lloc feia referència a l’IBI i se’ns demanava que es 

detallessin noves bonificacions i factors d’aplicació a l’ordenança en el sentit de:  

congelar l’IBI als habitatges de valor cadastral inferior a 75.000€ . Incrementar-lo en un 

1,5 %  per immobles amb valor cadastral entre 75.000 i 150.000€. Incrementar-ho en un 

3%  per immobles amb valors cadastrals entre 150.000 i 250.000€  i en un 5% per 

immobles superiors a 250.000€  de valor cadastral.  

Pujar l’IBI un 10% pel que fa als usos industrials, comercial i d’oficines, sense que això 
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afecti al comerç  local, només a grans superfícies i bancs. 

A l’apartat de les bonificacions se’ns demanava una bonificació del 40% en famílies 

amb risc d’exclusió social, previ informe dels serveis socials. Exempció de l’IBI a 

persones aturades sense subsidi. Bonificació del 50% a persones aturades de llarga 

durada superior a un any . Bonificació del 50% a persones aturades de curta durada i 

bonificació del 90% a persones receptores de la PIRMI. 

Pel que fa a la taxa d’aprofitament, feien referència a la taxa T-02 que és la taxa per 

aprofitament especial de domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis 

de subministrament d’interès general i ens demanaven que atès s’havia creat la taxa T-

17, que es desenvoluparà concretament a l’àmbit de la utilització privativa, s’eliminés el 

concepte de  la utilització privativa de la T-02. 

Referent a la T-06 que és l’ordenança reguladora de la taxa per llicències o la 

comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. Pel que fa a l’epígraf 5, 

taxes relatives a la tala d’arbres, se’ns demanava, que atès que les mides de l’arbrat 

existent al municipi és molt variat, fixar els preus de la taxa en funció del perímetre de 

l’arbre i que el mínim sigui a partir d’un diàmetre de 20/25 cms. D’aquesta manera 

podem assegurar que amb la tala la nova espècie que es reposi sigui idèntica pel que fa a 

les mides i varietats.  

En referència a la taxa T08 per la prestació del servei de gestió de residus municipals, és 

a dir la recollida d’escombraries, diu que atès  que aquesta taxa només contempla a 

l’article 5 de beneficis fiscals, dos tipus d’exempcions i atès que el pla d’acció per 

l’energia sostenible de la Garriga, el PAES, contempla una acció que és bonificar la taxa 

d’escombraries per realitzar el compostatge casolà, es demana que s’incorpori aquesta 

exempció relativa a l’ús del compostatge casolà, és a dir bonificar la taxa per a les 

persones que realitzin aquest compostatge casolà i així donar compte al PAES que és el 

pacte d’alcaldes al Pla d’acció per l’Energia i la Sostenibilitat . 

En quant a la T17 que és la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a 

favor de l’empresa transportista d’energia elèctrica, es proposa un canvi en la 

denominació d’aquesta taxa, que es digui taxa d’utilització privativa per empreses 

explotadores de servies de subministraments d’interès general. El canvi de 

nomenclatura, comenten, permetria que s’apliqui la taxa a totes les empreses 

subministradores de distribució d’aigua, de gas, de calor, de fred, d’energia elèctrica i 

altres modalitats d’energia, transports de persones i béns,explotació d’infraestructures 

ferroviàries incloent concessions, siguin objecte de gravàmens i es revisin les que 
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puguin afectar a les entitats financeres. Basen aquesta demanda en una sentència del 

Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Castella i Lleó, de l’any 2009 que diu que la taxa 

que es cobra per l’aprofitament especial de les vies públiques és independent de 

l’impost que grava la utilització privativa del domini públic i obliga a la companyia al 

pagament de les dues. Aquesta sentència venia motivada per un recurs d’una companyia 

elèctrica, però la mateixa deixa clar que el dictamen és per ser companyia 

subministradora de serveis i entenem que es pot aplicar també a les altres companyies 

subministradores de serveis i no només a les elèctriques. 

Pel que fa a l’impost sobre habitatges buits, atès que la llei que va entrar en vigor al 

2007 en la seva disposició addicional primera deixa clar que per poder arribar a cobrar 

aquest impost ho poden fer els ajuntaments que hagin arribat al recàrrec en l’ordenança 

municipal, demanem que es creï aquest impost, es desenvolupi i s’aprovi com una 

ordenança municipal.  

En quant a la taxa d’aparadors i vitrines demanem que es desenvolupi i s’aprovi una 

taxa que afecti a les entitats financeres, per aparadors i vitrines.  

Altres taxes, per aprofitament privatiu del domini públic, es demana s’apliqui l’article 

24.1 de la Llei reguladora d’hisendes locals, els serveis financers són d’interès generals 

i s’ha d’aplicar un 1,5 % dels ingressos bruts de la facturació de les entitats bancàries al 

terme municipal.  

Un cop estudiades totes aquestes demandes del grup municipal de la CUP, i un cop 

parlat i treballat amb els serveis jurídics, econòmics i tècnics de l’ajuntament de la 

Garriga responem que les al·legacions fan referència d’una banda a factors correctors de 

l’IBI en funció del valor cadastral, congelació de menys del 75% i a partir d’aquí un 

increment gradual en funció del valor cadastral fins un 10 %  que seria el màxim que 

vostès proposen. 

També ens proposen un quadre de bonificacions amb un percentatge variable en funció 

del risc d’exclusió social de les persones pagadores d’IBI en aquest cas. Òbviament com 

ja els he anunciat en un principi portem la desestimació d’aquestes al·legacions. Podem 

plantejar-nos de cara a l’exercici vinent valorar si hem de tractar de manera diferent 

certs IBIs. En el cas d’industrials quan parlem de certs tipus d’indústria o certs tipus 

d’activitats comercials de gran comerç de grans superfícies i políticament tindríem 

temps suficient per poder treballar de cara a l’any vinent si és preceptiu o no mirar 

d’aplicar algun factor, algun “gest”, en aquest sentit pel que fa a l’IBI.  

El problema està en el cas dels IBIs urbans perquè com vostès saben l’IBI és un impost i 
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per tant ve regulat per una llei, com és una llei el marge de maniobra del municipi és 

nul. No podem posar més bonificacions que les que marca la llei, no podem posar coses 

diferents que les que diu la llei. És a dir ens hem de cenyir sempre al que diu la llei i en 

aquest cas la llei diu que l’IBI té uns mínims i uns màxims d’un tipus. Quan paga IBI ho 

fa en funció del valor cadastral del seu bé immoble i alhora d’uns factors que 

multipliquen aquest valor cadastral. Hi ha unes formes matemàtiques per calcular-ho. 

Per tipologia d’habitatge la llei ens diu “los ayuntamientos podrán establecer para los 

bienes inmuebles urbanos excluidos los de uso residencial, tipos diferenciados 

atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las 

construcciones”. És a dir, no ens permet gravar amb un tipus diferent els habitatges en 

funció del seu valor cadastral per aquest motiu no podem cobrar diferents IBIs en funció 

del valor cadastral dels immobles, es paga pel que es té, per tant quan menys valor 

cadastral té el teu habitatge  menys IBI pagues i quan més valor té més pagues. De tots 

els impostos l’IBI és l’impost més just perquè qui més té més paga. El que no es pot fer 

és modificar el valor en funció del valor cadastral que té el teu habitatge. En canvi si es 

pot fer en altres tipologies i per això nosaltres estaríem disposats de cara a l’any vinent a 

estudiar diferents escenaris en aquest sentit, però enguany hem de desestimar aquestes 

al·legacions. 

Referent al tema de les bonificacions dir-los que aquestes bonificacions no es poden 

recollir via ordenança fiscal de l’IBI perquè la llei no les contempla i per tant no ens les 

podem inventar. Només podem bonificar aquelles exempcions que ja estan presents a la 

llei de l’IBI i per tant a l’ordenança no podem posar cap tipus de bonificació més. Des 

de l’ajuntament de la Garriga el que fem són subvencions i ho anem fent des del mandat 

passat . Varem començar subvencionant l’IBI a  persones vídues i famílies 

monoparentals que d’acord amb la seva situació de renda se’ls bonifica la totalitat de 

l’IBI. De fet a la darrera junta de govern local , la de dilluns passat, ja varem resoldre 

totes les subvencions d’IBI que es fan a les persones que així ho han sol·licitat, i que 

compleixen els requisits i les condicions.  

D’aquí a  una estona parlarem del pressupost municipal i veuran que a proposta d’altres 

grups municipals, s’ha incrementat aquesta bossa de subvenció de l’IBI, per tal de poder 

fer front a altres peticions que puguem tenir de subvenció d’aquest impost. Per tant al 

incrementar aquesta bossa de subvenció d’IBI podem parlar de resoldre altres tipologies 

i altres necessitats. Pel que fa a l’ordenança desestimem poder incorporar aquestes 

bonificacions pels motius explicats.  
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Sobre la taxa T02  d’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses 

explotadores de serveis de subministrament d’interès general, al ser aquesta una taxa 

que no es va portar a modificació, és a dir no es modificava, al ple del mes d’octubre no 

pot ser objecte d’al·legació i per tant decau aquesta al·legació per un formalisme.  

Referent a l’al·legació tercera la quota tributària de la taxa fa referència al cost dels 

arbres, estem parlant de la tala dels arbres, recordin que ens proposaven una diferent 

taxa en funció del diàmetre de l’arbrat que es tallava. En aquest cas la taxa al que fa 

referència és només a la tramitació administrativa de l’expedient, és a dir al permís per 

la tala de l’arbre, sigui quin sigui el diàmetre de  l’arbre. Per tant no podem cobrar una 

taxa diferent en funció del diàmetre perquè només estem cobrant el fet administratiu de 

donar aquest permís de cobrar la taxa . 

En relació a l’al·legació quarta de la taxa d’escombraries  i el compostatge casolà cal dir 

que durant aquest any 2015 s’han exposat els avantatges d’aquest tipus de gestió de 

residus. De fet, des de l’ajuntament s’han subministrat compostadors domèstics a la 

ciutadania i que durant aquest 2016 n’hem de validar el seu funcionament. És a dir hem 

de validar realment el seu funcionament i que la gent a la que a casa seva els hem 

subministrat un compostador domèstic estiguin fent el compost i quan tinguem verificat 

el seu ús durant aquest 2016, podrem introduir aquestes bonificacions per realitzar el 

compostatge casolà de cara a la taxa de l’any 2017. Per tant en aquest moment ho 

desestimem per les consideracions exposades però ens emplacem a què l’any vinent 

quan tinguem controlat tot el tema puguem incloure a la taxa d’escombraries la 

bonificació pel compostatge casolà.  

Pel que fa a l’al·legació cinquena (la T17 per l’aprofitament especial del domini públic a 

favor de l’empresa transportista d’energia elèctrica)   també es desestima perquè aquesta 

taxa no es modificava i per tant no està subjecte a al·legacions.  

En quant a la sisena que era la dels habitatges buits, dir-los que l’ajuntament de la 

Garriga a l’ordenança de l’IBI ja té inclòs fer un recàrrec  d’un 50% del rebut de l’IBI a 

aquells habitatges que estan buits , però a l’aplicació d’aquest recàrrec està en suspensió 

per part del Govern de l’Estat fins que s’aprovi un reglament normatiu que desenvolupi 

aquesta normativa. Per tant com per part de l’Estat encara no s’ha desenvolupat tot 

aquest reglament normatiu per poder cobrar el recàrrec del 50% als habitatges buits, tot 

i que la nostra ordenança ja ho contempla, està en suspens i per tant no podem cobrar 

aquest recàrrec. 

L’al·legació 7a sobre la taxa d’aparadors i vitrines, com aquesta taxa tampoc es 
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modificava, pel mateix motiu no podia ser objecte de modificació. 

I referent a les taxes per la utilització privativa del domini públic dir-los que la llei 

reprodueix exactament quan es tracti de taxes  per utilització privativa o utilitzacions 

especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals a favor 

d’empreses explotadores de serveis de subministrament que resultin d’interés general o 

afectin a la Generalitat o a una part important del veïnat, ‘import d’aquelles consistirà 

en tot cas i sense cap excepció a l’1,5% del ingressos bruts procedents de la facturació 

que obtinguin anualment en cada terme municipal  a les referides empreses. A aquests 

efectes s’inclouran entre les empreses explotadores de dits serveis les empreses 

distribuïdores i comercialitzadores d’aquests. En aquest cas els serveis financers no 

són considerats serveis de subministrament conforme a la classificació nacional 

d’activitats econòmiques i és per aquest motiu que la proposta és desestima. Perquè la 

llei nacional d’activitats econòmiques no recull que els serveis financers puguin ser 

considerats com a serveis de subministrament.   

 

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

En el ple anterior ens varem abstenir en l’aprovació de les ordenances ja que estàvem 

pendents de presentar aquestes al·legacions. Vistes les respostes a les nostres 

al·legacions, aquesta vegada hi votarem en contra. Les motivacions que ens porten a fer-

ho les repassarem al·legació per al·legació ( no totes, però si volem fer algunes 

consideracions: 

Al·legació 1. L’IBI permet un tipus diferenciat al 10% dels valors més alts per als 

immobles d'ús no residencial (industrial, comerç, aparcament, oci i hostaleria, esportiu, 

religiós...). Entenem que és una modificació substancial que obligaria a un nou període 

d’exposició pública i per tant, no permetria que entrés en vigor a l’1 de gener de 2016, 

per tant entenem la desestimació. Tot i així és una aportació que ja vam fer al període de 

negociació i tampoc es va tenir en compte. Sobretot el que demanem és que en propers 

exercicis comencem les negociacions amb anterioritat per tal que el període 

d’al·legacions  permeti que no es desestimin automàticament per una qüestió de no 

poder aprovar-ho,  perquè realment esdevindria un espai de participació ciutadana per 

qui vulgui fer al·legacions. Per això han de servir. 

Pel que fa a les bonificacions entenem que no forma part del marc legal i ja ho 

plantejarem en format de subvenció que és el que pertocaria. Error nostre en aquest cas.  

En quan  a l’al·legació segona repeteixo que és un error nostre perquè no  es poden fer 
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al·legacions a les taxes o impostos que no han patit alguna variació en l'aprovació 

inicial. Desconeixíem aquest procés. Això passa quan comences a la política.  

Al·legació número 3, enteníem la taxa més com un impost ja que la taxa repercuteix 

sobre el cost del servei. Error nostre el voler fer aquest canvi.  

Pel que fa a l’al·legació 4 (TAXA 08_ Taxes per la prestació del servei de gestió de 

residus municipals).Segim Pensant  que sí que es podria acceptar l’al·legació. Si s’ha 

iniciat el projecte d’implementació del compostatge seria important si més no anunciar 

o iniciar aquest procés de bonificació perquè sinó el fracàs de l'operació és molt 

probable. Sobretot tenint en compte que aquesta al·legació no és una modificació 

substancial per la qual cosa es podria incloure a l’aprovació definitiva. Caldria, 

evidentment, proposar un percentatge a la bonificació per la seva aprovació i pensar 

algun sistema de control per obtenir la bonificació tot i que ja veig que està previst com 

ja m’heu indicat. 

Referent a l’al·legació 5 (TAXA 17_Taxa per aprofitament especial del domini públic 

local, a favor de l'empresa transportista d'energia elèctrica) Entenem que no és una 

taxa que hagi estat a exposició pública, però si el motiu de la seva desestimació només 

és aquest, voldríem demanar que s’aprovi en el proper ple, l’aprovació inicial d’aquesta 

modificació, ja que és un procediment a part. No ho demanaríem com una al·legació 

sinó d’una proposta d’acord independent. Perquè en aquest cas no merita a 1 de gener.  

En quant a l’al·legació 6 (Impost sobre habitatges buits) com també s’ha desestimat i, 

perquè no quedi sense fer-se res, demanaríem que, com han fet altres ajuntaments com 

seria el de Terrassa, es posessin multes a les vivendes buides de les entitats bancàries ja 

que no es pot  aplicar la nostra al·legació buscar una alternativa i que no quedi e res.  

Aquesta és la nostra aportació al vostre informe. Res més a dir. 

 

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

Per la meva part dir que hi ha algunes al·legacions que heu fet que òbviament no puc 

compartir. Sobretot hi ha una que és fet de què vulgueu incrementar l’IBI a valors 

cadastrals entre 75.000 i 100.000€  que augmentaria encara més la pressió fiscal a 

moltes famílies de classe mitjana que han sofert la crisi també com ningú perquè a 

aquests no els menciona ningú. Han sofert la pujada de l’IRPF de Rajoy i ara vostès 

volem pujar un 1,5 % més: Allà no ens trobarem, jo crec que s’ha de vigilar, perquè 

com molt bé deia la Sra. alcaldessa l’IBI és l’impost més progressiu que hi ha, pagues 

pel que tens i pagues pern on està la teva vivenda i pels metres quadrats que té.  
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Després del tema que parleu i això ja ho varem parlar quan vam revisar les taxes, el 

tema d’incrementar l’IBI als terrenys industrials, difícilment ens trobarem l’any vinent, 

ja els hi dic ara, perquè hi ha molta petita indústria i molt petit comerç, encara que 

vostès han dit que el comerç no el volen gravar, que el que no podem fer és 

incrementar-los   encara més la pressió fiscal. Petits autònoms que ja parteixen d’un 

punt en què han de pagar un autònom que és dels més alt d’Europa, guanyin calers o no 

guanyin calers. En això d’incrementar la pressió fiscal, ja veurem l’any vinent, ara no 

toca, però crec que no ens hi trobarem.  

Després m’ha semblat curiosa aquesta taxa que volien posar als bancs per tenir vitrines 

o aparadors, potser l’any vinent posen una taxa  perquè no existeixin!. M’ha semblat 

més una ocurrència que no pas una  proposta. No crec que guanyem molt posant taxes 

als bancs perquè hi ha un rerefons massa ideològic al darrera. 

Per la resta res més, varem votar a favor al mes d’octubre i votarem a favor de les 

desestimacions. Gracies.  

 

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

Abans de tot deixeu-me dir que si a nosaltres quan fem les intervencions diem que 

esperem no fer-nos mal, planyo a la gent del públic que ens està escoltant i que deuen 

estar dient:”Escolta de què es tan parlant aquesta gent”, perquè estem utilitzant tants 

tecnicismes que al final per nosaltres i tot és complicat.  

Nosaltres estem d’acord amb moltes de les al·legacions que presenta la CUP però no 

amb totes.  

Crec que el que s’ha de fer és el que ha dit abans la Sra. Dachs, portaveu de la CUP, 

quan ha dit que s’hauria de treballar amb més temps per intentar que no s’acabi el temps 

de les al·legacions i jo crec que el que s’hauria de fer és treballar-ho amb més temps 

perquè no hi hagin al·legacions, perquè entre tots puguem fer propostes i que tot el tema 

de les ordenances, les taxes i els impostos sigui el més equitatiu i intenti beneficiar al 

màxim a la gent que no pot. Una cosa que nosaltres sempre hem reclamat en aquest 

plenari, des de que jo estic com a portaveu, és el tema d’intentar “castigar” els  bancs 

que tinguin pisos buits. Entenem que aquesta és una de les coses que hem de fer i sobre 

el tema de la borsa d’habitatge, o el tema de l’habitatge social, seria una de les coses 

que hem de treballar amb la qual cosa, no només en el tema de les taxes o en el tema 

ordenances, sinó que és una de les apostes que hem de fer els disset regidors d’aquest 

plenari.  
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Votarem a favor de la desestimació de les al·legacions emplaçant-nos a treballar amb 

més temps perquè no hi hagin més al·legacions i tots hi puguem dir la nostra, també els 

ciutadans.  

 

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

Nosaltres segurament ens trobarem en quasi totes, fins i tot en la dels bancs, que també 

ens ha agradat molt . A la dels IBI segurament no ens hi trobarem perquè nosaltres 

tenim una altra manera de pensar, però en tot cas jo crec que és bo participar i aquesta 

és una forma de participar. Probablement ho hauríem de fer més sobretot en les taxes. 

Moltes gràcies. 

 

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

No crec que ara sigui el moment d’entrar a fer el debat, nosaltres podem coincidir en 

moltes de les al·legacions que ha presentat la CUP. Només dir una cosa que és amb 

l’única que no estem del tot d’acord: quan es demanen bonificacions per les persones 

aturades. Creiem que el fet de ser aturat no implicar res, pot haver una persona aturada i 

tenir 4 pisos de propietat i per tant no tindria molt sentit fer-li una bonificació sobre 

l’IBI. Les bonificacions s’han de basar en la renda de les persones, no sobre el fet de ser 

aturat o no. Simplement és una consideració però bé ja ho debatrem, de fet hi ha alguna 

bonificació en aquest sentit, sobre la renda, que proposeu i que estem completament 

d’acord.  

I vull dir que em sembla molt bé que hagueu fet aquest esforç de presentar-ho i el que 

també vull dir és que em sembla que no ho hem fet  bé tots plegats. Els de la CUP que 

comencen ho porten a la Junta de Portaveus, se’ls diu que ja no hi ha temps per 

presentar-ho, ho presenten en forma d’al·legacions però després tampoc hi ha temps 

perquè les al·legacions puguin ser recollides. Per tant hi ha alguna cosa que no tenim 

ben organitzada i crec que no és un problema de l’equip de govern, crec que és un 

problema general de no haver exigit això amb prou antelació. En aquest sentit les coses 

s’han de reconèixer quan són així, que la CUP ens força ara i crec que molt bé a què ens 

reunim amb més temps i a que debatem aquestes coses amb més temps.  

A mi hi ha coses que ells plantegen com que són possibles i que a mi sempre se m’havia 

defensat com que no eren possibles, entenc que han agafat referències de llocs on s’han 

pogut aplicar i per tant crec que necessitem un debat ampli per veure si realment hi ha 

coses que es poden fer perquè moltes vegades havíem renunciat a presentar.-les 
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precisament perquè des dels serveis tècnics se’ns deia que no era possible tirar-les 

endavant. Bé, doncs ara en tot cas hem de fer el debat i hem de veure si realment és 

viable, perquè si és viable ens hi trobarem perfectament. 

Per tot això  i com crec que finalment la votació que val és la d’avui i tot i que jo diria 

que l’altre dia   ens varem abstenir, votarem en contra. Que quedi  clar que votarem en 

contra perquè creiem que tot el procés no l’hem fet bé, és una qüestió de procediment. 

Creiem que el que no pot passar, com s’ha comentat, en que hi hagi algunes de les 

al·legacions que presentades avui després ja no es poden resoldre perquè l’argumentació 

és que és tard per resoldre-ho. Per tant si el procediment és aquest alguna cosa no estem 

fent bé . Si fem el ple a l’octubre està clar que ha d’haver-hi temps perquè tot el que es 

presenta es pugui recollir.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Només un aclariment perquè crec que hi ha una mica de confusió. No és tard per 

resoldre res. És a dir al mes d’octubre varem aprovar inicialment unes ordenances, ha 

hagut un període d’exposició pública en el que hi ha hagut temps i forma per poder 

presentar al·legacions (en cap cas s’ha anat tard), per després poder fer l’aprovació 

definitiva. Òbviament que l’aprovació definitiva l’hem de fer amb temps suficient 

perquè el calendari fiscal comença l’1 de gener i per tant han d’estar aprovades les 

ordenances en aquesta data perquè  és quan comencen a meritar la majoria dels 

impostos i taxes. Aquest és tema del perquè avui calia resoldre definitivament aquestes 

ordenances. 

Ara bé el tema és , per exemple, com és el cas de l’IBI que políticament nosaltres, com 

a equip de govern, hem desestimat enguany perquè el poc marge de maniobra que 

teníem, com podia ser plantejar-nos si en aquells béns immobles que no són d’ús 

residencial hi pot haver un gravamen o no  de l’IBI, independentment de què 

políticament ho poguéssim debatre i que aquesta sigui l’única opció  de les que es 

plantejaven per part de la CUP en aquest cas que es pugues considerar en aquest impost, 

no podem dir “vinga fer-m’ho!”. Darrera hi ha d’haver un estudi de costos, un estudi 

econòmic de quina és la repercussió econòmica per l’ajuntament, què incrementarà de 

més o què resultarà per la persona pagadora d’aquest IBI. Això, a nivell de grans 

empreses, farà que les empreses no vinguin al nostre municipi? . O bé farà una crida 

perquè vinguin ?. És a dir hi ha diferents factors que cal considerar i nosaltres des de 

l’equip de govern varem resoldre que en el termini d’al·legacions i tenint ja uns 
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pressupostos treballats no volíem prendre precipitadament una decisió, que creiem   és 

d’una magnitud prou important per parlar-ho i  pensar-ho bé amb totes les 

conseqüències. Què significarà de més aquesta recaptació per part de l’ajuntament?, 

Què vol dir gravar d’aquesta manera empreses que vulguin venir a instal·lar-se al nostre 

municipi?. Aquest debat l’hem de poder tenir però hem de tenir xifres a sobre la taula i 

no resoldre precipitadament. Per aquest motiu desestimem. En aquest cas l’única  cosa 

que podíem fer, en aquest sentit, és compartir.  

Compartim també que volem més temps per poder treballar i plantejar les ordenances 

fiscals  i ja convido a fer-ho des d’ara. Penso que no tenim per què esperar a fer-ho al 

mes de juliol. Al mes de gener ja podem, cadascú de nosaltres, començar a estudiar 

quines propostes de cara a l’any vinent podem posar sobre la taula i tenir un debat que 

no comenci i acabi en un dia. Probablement propostes que puguem fer i que puguin ser 

viables, seran els serveis jurídics, econòmics i tècnics de la casa, els qui ens dirà si són 

viables o no, si es poden fer o no, podem treballar-ho amb temps i forma per fer-ho bé.   

Parlarem de si és possible o no la petició que ens han fet de portar la taxa (la T17) al ple 

del mes de gener.  

Pel que fa a les multes a entitats bancàries cal dir que nosaltres aquest any hem demanat 

a la Diputació i se’ns ha entregat recentment un estudi d’habitatge per tal de saber quina 

és la realitat de l’habitatge al nostre municipi, quants d’aquests habitatges són d’entitats 

bancàries, si estan o no buits  i a partir d’aquesta informació que tenim ja podrem 

procedir. També en el mandat passat varem aprovar, si no recordo malament, a petició 

de la PAH una moció per multar les entitats bancàries que tinguin pisos buits en el 

nostre municipi. Això ho tenim aprovat i per tant ara que tenim ja aquesta informació 

podem procedir a treballar en aquest sentit. Ens vam comprometre al plenari de la 

Garriga i així ho durem a terme.    

Agraïm a la CUP aquesta feina perquè el fet que avui des de l’equip de govern s’hagin 

desestimat aquestes al·legacions, no vol dir que no s’hagi valorat la feina. No vol dir que 

no es vulgui debatre, no vol dir que no vulguem parlar. 

Emplacem-nos per tal que l’any vinent tots plegats, (l’equip de govern òbviament 

perquè som els que estem liderant l’ajuntament de la Garriga, però de la mà de la resta), 

a treballar-ne en temps i forma. 

També recordar que hi ha diferents tradicions, és a dir als ajuntaments hi ha maneres de 

treballar , hi ha ajuntaments que fan aprovacions inicials de les ordenances i després en 

període d’al·legacions és quan s’obre el període de negociacions i després s’aproven 
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definitivament. Això ho fan ajuntaments grans, com els que han posat d’exemple a 

Terrassa, a Sant Cugat, Barcelona, etc. Nosaltres teníem la tradició de fer una 

negociació prèvia al plenari de les ordenances i portar els acords, si és que s’havia 

arribat a acords, al ple.  En tot cas també podem parlar del mecanisme, no hi ha 

problema per això.  

Res més, només  agrair-los el debat. 

 

El Ple de l’Ajuntament per  13 vots a favor  (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 1 C’s, i 1 PSC-CP) i 4 

vots en contra (2 C.U.P-PA, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E), essent 17 els de dret i de fet de la 

Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

10. Aprovació del pressupost general municipal consolidat corresponent a l’exercici 

econòmic 2016, juntament amb la plantilla de personal 

 

Antecedents 

 

Examinat el projecte de pressupost general de la Corporació per a l’any 2016, així com el de 

l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació, integrats pels estats d’ingressos i despeses, 

la memòria de l’Alcaldia-Presidència, els informes d’Intervenció, la plantilla, que comprèn tots 

els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, les bases d’execució i altra 

documentació complementària, que consta a l’expedient. 

 

Vist que l’Alcaldia-Presidència de la Corporació ha format el pressupost per a l’exercici 2016. 

 

Vistos els informes emesos per la Intervenció municipal i la Secretaria de l’Ajuntament. 

 

Vist que el Pressupost ha estat informat favorablement per la Junta de Portaveus. 

 

Vist que el Pressupost conté la documentació i annexos previstos al reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 

 

Fonaments de dret 
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Atès que en la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació 

vigent. 

 

Atesa que la tramitació i aprovació del pressupost s’ha fet de conformitat amb els articles 162 a 

171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i següents de 

la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

De conformitat amb el que s’estableix als articles 168 i 169 del TRLRHL i a l’article 22.1.e) de 

la llei 7/1985, reguladora de els bases del règim local, l’òrgan competent per a l’aprovació del 

pressupost és el Ple de l’Ajuntament, amb la majoria prevista a l’article 47.1 de la llei 7/1985, de 

bases del règim local. 

 

La Junta de Portaveus, en la seva reunió del 10 de desembre de 2015, va examinar i debatre 

l'expedient del projecte del pressupost general municipal consolidat, proposant al Ple de la 

Corporació l'adopció dels acords següents: 

 

Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2016, que incorpora 

l’informe de la intervenció municipal relatiu al compliment dels requisits que marca la llei 

orgànica 2/2012 i l’article 15 de l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es 

desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF, 

modificat per l’article novè de l’ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, respecte a l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària, la regla de despesa i l’objectiu del deute públic, el qual resumit per 

capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren, és el següent:  

 

    Pressupost  Pressupost   Estat 

Capitols Denominació Ajuntament OAMC Ajustaments consolidació 

1 Despeses de personal 6.704.163,40 € 116.688,86 € 0,00 € 6.820.852,26 € 

2 
Despeses en béns corrents i 
serveis 6.565.460,30 € 57.450,00 € 0,00 € 6.622.910,30 € 

3 Despeses financeres 35.451,70 € 0,00 € 0,00 € 35.451,70 € 

4 Transferències corrents 1.070.971,00 € 1.500,00 € -157.776,86 € 914.694,14 € 

  Operacions corrents 14.376.046,40 € 175.638,86 € -157.776,86 €  14.393.908,40 € 

6 Inversions reals 2.365.904,00 € 2.649,00 € 0,00 € 2.368.553,00 € 

7 Transferències de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Operacions de capital 2.365.904,00 € 2.649,00 € 0,00 € 2.368.553,00 € 

8 Actius financers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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9 Passius financers 682.859,10 € 0,00 € 0,00 € 682.859,10 € 

  Operacions financeres 682.859,10 € 0,00 € 0,00 € 682.859,10 € 

  Total despeses 17.424.809,50 € 178.287,86 € -157.776,86 € 17.445.320,50 € 

            

    Pressupost  Pressupost   Estat 

Capitols Denominació Ajuntament OAMC Ajustaments consolidació 

1 Impostos directes 7.980.000,00 € 0,00 € 0,00 € 7.980.000,00 € 

2 Impostos indirectes 134.000,00 € 0,00 € 0,00 € 134.000,00 € 

3 Taxes i altres ingressos (*) 3.124.753,00 € 8.010,00 € 0,00 € 3.132.763,00 € 

4 Transferències corrents 4.069.467,10 € 157.776,86 € -157.776,86 € 4.069.467,10 € 

5 Ingressos patrimonials 98.785,40 € 12.500,00 € 0,00 € 111.285,40 € 

  Operacions corrents 15.407.005,50 € 178.286,86 € -157.776,86 € 15.427.515,50€ 

6 Alienació inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

7 Transferències de capital 827.804,00 € 1,00 € 0,00 € 827.805,00 € 

  Operacions de capital 827.804,00 € 1,00 € 0,00 € 827.805,00 € 

8 Actius financers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9 Passius financers 1.190.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.190.000,00€ 

  Operacions financeres 1.190.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.190.000,00 € 

  Total ingressos 17.424.809,50 € 178.287,86 € -157.776,86 € 17.445.320,50 € 

 

Segon. Aprovar la plantilla de personal municipal i de l’organisme autònom per a l’any 2016, 

que integra l’expedient i comprèn tots els llocs de treball de funcionaris i personal laboral. 

 

Tercer. Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 

 

Quart. Autoritzar l'efectivitat del pressupost a efectes comptables a l'inici de l'exercici. 

 

Cinquè. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis i edictes de la corporació durant el termini de 

quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.  

 

Sisè. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen 

reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al 

qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, 

reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de els hisendes locals. 
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INTERVENCIONS  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Abans de donar la paraula al Sr. Guiu i breument voldria fer, si m’ho permeten, una  

introducció en nom de l’equip de govern, una petita introducció política dels 

pressupostos que avui portem a aprovació.  

Avui a aquest plenari portem per la seva consideració i aprovació un pressupost 

ambiciós. Un pressupost que té un increment notori en inversions però alhora presentem 

un pressupost amb un clar accent social, un pressupost que també vol un impuls de 

l’economia, un pressupost que no ha hagut d’incrementar la càrrega fiscal als nostres 

veïns i veïnes perquè la voluntat de l’equip de govern va ser la de congelar i no 

incrementar la pressió fiscal a la gent de la Garriga. 

És un  pressupost que contempla millores importants en els àmbits socials, ja que ens 

trobem en un moment on es constata la cronificació de la crisi per a una part important 

de la nostra població. És a dir, potser no tenim noves persones que es troben en una 

situació de crisi, com en aquests darrers anys hem anat tenint, però si que ens trobem  

que algunes d’aquestes persones estan en una situació de cronificació d’aquesta crisi i 

per tant des de l’ajuntament creiem important donar-los un suport que no només és 

econòmic sinó que és global, és educatiu, és  cultural, és general.  

És un pressupost que preveu també l’inici de la normalització de la retribució dels 

empleats públics, això és important de destacar, així com un increment de la capacitat 

inversora del nostre consistori. Veurem en els propers anys l’execució d’importants 

inversions creiem, inversions que ja estan en curs, inversions que ja s’han posat sobre la 

taula. Millores en els equipaments culturals, arranjaments de carrers, millores en 

equipaments esportius, etc. Un pressupost que preveu també l’impuls de l’economia, i la 

millora del nostre entorn urbà. 

Es tracta, segurament, d’un pressupost previsible, en el sentit que dóna continuïtat i 

reforç als àmbits que ja venien sent  prioritaris per l’equip de govern i transversalment 

impulsats des del nostre municipi. A la Garriga no volem deixar ningú enrere, volem 

que tothom tingui la seva oportunitat.  

Volem un municipi compromès amb la educació, un municipi culte, un municipi 

saludable, un municipi segur, ambientalment sostenible, i alhora connectat com els 

millors. Un poble per a tothom, dels més petits als més grans. Pels que els van bé les 

coses i pels que no. Un poble amb una economia que avanci i unes finances del seu 
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ajuntament en bon estat, que permetin fer més sense incrementar la pressió als  

contribuents. Tot això és el que nosaltres creiem que reflecteix el pressupost que avui 

els presentem i que posem a la seva consideració. 

Amb dades, la proposta per al  2016  preveu respecte el 2015 un increment del 4% en el 

pressupost ordinari, que arriba a 14.476.000 d’euros, i preveu un increment d’un 65% 

en inversions, arribant enguany a tenir pressupostat de manera inicial 2.365.000€ en 

inversions.  

Gràcies a la bona salut de les finances municipals, l’Ajuntament pot presentar un 

pressupost municipal que preveu un increment global del 12% fins a situar-se a la xifra 

17.424.000 €.  

Aquest pressupost fa especial atenció a les persones, com deia abans té un marcat accent 

social i creiem que repercutirà clarament en una major acció social al nostre municipi. 

És un pressupost que també destaca polítiques dinamització de la societat civil, de les 

entitats. Parlem de cultura, de participació, parlem d’esports, parlem de lleure. 

Altres aspectes destacats són la  millora de l’entorn urbà, la qualitat ambiental i les 

telecomunicacions. Perquè també creiem que volem un poble que sigui líder, que sigui 

referent en Societat del Coneixement i les Telecomunicacions. Aquest any presentem un 

increment important en aquest àrea, d’un 41%, perquè volem ser  un municipi connectat 

i connectat ho vol dir tot, també vol dir xarxa i societat del coneixement.  

Voldria agrair els grups polítics que han participat fent propostes. Crec que és una bona 

notícia per a la ciutadania poder constatar que el debat polític entre els diferents grups 

és fructífer i ha aportat millores al pressupost. Vull agrair la seva participació perquè 

crec que havent acceptat moltes de les propostes que vostès ens han fet al llarg d’aquest 

període de negociació del pressupost  hem aconseguit portar avui a plenari un 

pressupost millor probablement que el que hauríem presentat només com a equip de 

govern.  

També agrair els veïns i veïnes  de la Garriga que ens han fet arribar les seves propostes  

també per fer millor aquests pressupostos que s’havien confeccionat des de l’equip de 

govern. Cal dir que la majoria d’aportacions que ens han fet els veïns i veïnes s’han 

contemplat en el pressupost i se’ls contestarà individualment  a cadascun d’ells, tal i 

com s’ha fet a les formacions polítiques, sobre com s’ha acceptat i com queda reflectida 

la seva proposta al pressupost municipal.  

 

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda 
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Bona nit a tothom. Els grans números ja els ha comentat la Sra. alcaldessa, jo ara 

comentaré partida per partida tot el pressupost. És una broma!, perquè si hagués de 

comentar partida per partida no acabaríem. 

En tot cas i complementant el que deia la Sra. alcaldessa constatar que aquest és un 

pressupost des del punt de vista d’increment, bastant més ambiciós . Gairebé representa 

dos milions d’euros d’increment respecte al pressupost que per aquestes dates varem 

presentar l’any passat . Després saben vostès que al llarg de l’any amb la incorporació 

dels romanents es fan més coses, però data amb data, a l’hora de la presentació dels 

pressupostos suposa un increment del 12 %, aquest 12% que deia la Sra. alcaldessa i 

que gairebé és  d’1.917.000  euros.  

Aquest increment el gastem bàsicament, ho comentava la Sra. alcaldessa, en 

normalització de retribucions dels empleats públics, Capítol I puja 100.000€ d’aquest 

1.900.000€ .  

Béns i serveis, Capítol II, potenciació de l’accent social dels pressupostos, esport, 

cultura, tot el que són la prestació dels serveis que com a ajuntament fem , no només no 

deixem de prestar-los sinó que moltes de les partides o les mantenim o les incrementem, 

per tant el Capítol II gairebé ens puja 330.000€  del 1.900.000€ que pugem respecte al 

de l’any passat.  

Sense dubte la pujada important és en el Capítol d’Inversions del qual més tard faré un 

esment més detallat perquè entenem que és el gran aspecte diferencial dels pressupostos 

d’aquest any . D’aquest 1.917.000 €, 1.675.000€ és al Capítol d’inversions. 

El total del pressupost no l’he dit, però és de 17.424.809,50€. El pressupost inicial que 

com a equip de govern varem presentar era una mica més baix, no per cap motiu en 

especial sinó perquè desprès hem encabit precisament les propostes que com a equip de 

govern hem considerat que tant per part de la ciutadania, com ha dit la Sra. alcaldessa, 

com per part de tots els grups de l’oposició,  han presentat. Moltes d’elles les hem 

inclòs. És a dir hi havia propostes, que nosaltres ja portàvem, on s’ha demanat com a 

proposta incrementar la dotació econòmica, Ho hem entès així i ho hem fet. Estem 

parlant per exemple de Foment de la Participació, nosaltres ja teníem una dotació i se’ns 

plantejava incrementar aquesta dotació i ho hem fet.  Se’ns demanava tarifació social a 

l’escola municipal de música i hem inclòs aquesta partida, són exemples, se’ns 

demanava suport en el transport tant de joves com per gent gran i hem inclòs partides en 

aquest sentit.  

Se’ns demanava un increment de la dotació pels horts urbans i també hem incrementat 
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la partida en aquest sentit. També a la partida d’ajut o suport a la violència de gènere i 

també l’hem incrementat. Diversos grups de l’oposició ens van demanar referent al 

tema dels camins escolars, del que ja teníem un pressupost però estava dins un 

pressupost global, que el diferenciéssim  i l’hem  diferenciat, l’hem donat una dotació 

específica i hem pujat la dotació.  

També hem posat un parell de partides que no tan sols els grups polítics, sinó també la 

ciutadania, ens demanava, com és el tema de materials d’emergències. Hem fet una 

primera dotació per a la millora de l’entorn de la pista número 1, que tant per part de la 

ciutadania, com si no recordo malament, algun grup demanava, ho hem inclòs. 

Està molt bé incrementar un pressupost gairebé 2 milions, jo ara només he parlat de 

despeses, però d’on traiem els diners per aquest 1.900.000€ de més?. Aquests diners 

surten de dos increments, un és per part de l’IBI. No és que s’hagi incrementat l’IBI, ja 

ho hem dit abans, a les ordenances no incrementem la pressió fiscal, però si que hi ha 

hagut una actualització per part del cadastre i preveiem que el proper any recaptarem 

més. Simplement per aquesta actualització que fa el cadastre. No la fem nosaltres. Per 

exemple si una casa no tenia registrada una piscina i ara hi ha una piscina, ara pagarà 

més IBI. Amb aquesta revisió preveiem un increment que calculem en uns 200.000€. 

Això ens dóna una petita quantitat de més d’ingressos per finançar el 1.900.000€ . 

També hi ha uns 200.000€ que venen de les transferències de l’Estat, el PIE que sembla 

ser que tindrà  un increment del 3,5% , hem considerat no el 3,5%, sinó una mica menys 

per ser conservadors, però preveiem que hi haurà un increment.  

Hi ha gairebé 400.000€ més que són subvencions que preveiem per dues de les 

inversions que durem  a terme i que després els detallaré.  

Finalment ens faltaria un 1.200.000€ per arribar a 1.900.000€ que els traurem d’un 

finançament extern que com a equip de govern hem decidit demanar l’any vinent. Ho 

hem dit en molts plens, hem estat quatre anys sanejant les finances municipals, 

contínuament els estava dient que l’estalvi net era important que el rati d’endeutament 

baixava i tot això ha estat molt bé però ha arribat el put en què això per si sol té un 

sentit, si, però estem aquí per donar un servei a la ciutadania i per tant ha arribat el 

moment d’empitjorar aquests ratis demanant un préstec per escometre part de les 

inversions que els estic dient que estaven subvencionades i per altres que ara els 

detallaré.  

Un dels factors diferencials és  el finançament extern de gairebé 200.000€ que farem a 

través de la Diputació, amb condicions especials perquè estan negociades a través de la 
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Diputació. No és que ens ho doni la Diputació, ens ho donaran els bancs però és a través 

de la Diputació que ho canalitzarem. 

Aquestes són les grans xifres del pressupost, són 17.424.000€  que sobre els 

15.507.000€ que teníem  l’any passat suposa aquest 12% d’increment, aquest 

1.900.000€ d’increment que en línees mestres la Sra. alcaldessa ja ens ha dit en què ho 

destinarem i d’on traiem els diners.  

Voldria fer referència al tema de les inversions perquè crec, com deia abans, que és el 

factor diferencial d’aquests pressupostos. El volum total d’inversions previstes per 

aquest any serà de 2.365.000€ . Nosaltres diferenciem dos tipologies d’inversions, una 

que l’anomenem “amb finançament  afectat” que vol dir que hi ha algú altre que ens 

ajuda a pagar aquestes inversions (algú altre, vol dir altres administracions, bàsicament 

PUOSC de la Generalitat) o amb “finançament municipal” en les què els diners surten o 

bé de les arques municipals o bé de la capacitat que tinguem de buscar diners fora 

d’altres administracions. D’aquests 2.365.000€ hi ha 1.275.000€ que és amb 

finançament afectat i 1.090.000€ que és amb finançament municipal.  

D’aquests 2.365.000€, abans de passar al detall, dir-los que 703.000€ és el finançament 

afectat de les inversions, és a dir 703.000€ ens els donarà en aquest cas la Generalitat, 

en PUOSC, per fer inversions concretes. És a dir part de la inversió que ara els detallaré 

ens ho finançarà la Generalitat i  1.200.000€ gairebé serà amb finançament extern, del 

préstec que demanarem. 

Cal destacar que tot i això, a pesar de l’increment del Capítol I en despeses, a pesar  de 

l’increment de Capítol II de Béns i Serveis, l’ajuntament té recursos propis que ens 

ajudarà a finançar el que falta que són aquests 2.365.000€ . Dit d’una altra manera, de 

les pròpies arques municipals en sortiran gairebé 500.000€ que ens ajudaran a 

escometre aquestes inversions. 

Aquestes inversions són les següents: les inversions amb finançament afectat són quatre, 

que pugen com deia abans 1.275.000€. La primera és la millora de l’accessibilitat al 

centre, tenim aquí una dotació d’inversió de 415.000€  dels quals tindrem una subvenció 

de 180.000€ . La millora de l’enllumenat públic, 415.000€ també dels quals tindrem una 

subvenció de 250.000€. Millora del clavegueram, 363.000€, 190.000 dels quals ens 

vindran subvencionats i rehabilitació de la coberta de la Doma amb 82.000€ dels quals 

el 100% vindran subvencionats. Per tant, repeteixo, 1.275.000€ dels 2.365.000€ amb 

finançament afectat, que són 703.000€ d’aquests 1.275.000€. 

Les inversions amb finançament municipal són aproximadament 1.100.000€ i aquí cal 
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destacar especialment i és un dels grans motius del perquè demanem aquest finançament 

extern, la dotació de 500.000€  per Can Luna, per la realització de l’espai polivalent de 

Can Luna.  

Destaquen també 225.000€ per l’actualització de programari, a part d’ordinadors, de les 

TICs; ara apostem per la modernització de l’ajuntament i això implica invertir en aquest 

aspecte.  

Hi ha també uns 150.000€ per un tema de l’expropiació de la finca de Can Terrers que 

tenim cada any. A la  restauració del tal·lus del riu Congost hi dotem amb 115.000€. A 

la reforma de Can Mora hi dotarem  34.000€. Per mobiliari i instal·lacions dels 

equipaments culturals, a la biblioteca , si no recordo malament , a la sala d’exposició en 

tenim uns 21.000€ . 10.000€ pel mobiliari de la casa consistorial .7.000€ per diferent 

maquinaria i instal·lacions d’ensenyament . Arranjament d’habitatges de la gent gran 

6.000€ i 6.000€ també per desfibril·ladors. 5.000€ i 5.000€ més, els següents, són dues 

de les propostes que nosaltres no teníem incloses inicialment però que ens han arribat a 

través de la ciutadania o a través de l’oposició, és a dir 5.000€ pel projecte de millora de 

la pista número 1, i 5.000€ per material d’emergències. 4.000€per l’adequació de la 

museografia del refugi i 2.000€ d’altres inversions petitones.  

Repeteixo, 2.365.000€ d’inversions, 1.275.000€ amb finançament afectat, i 1.090.000€ 

amb finançament municipal.  

Tot això pel que fa a l’ajuntament, però evidentment avui també portem a  plenari 

l’aprovació del pressupost de l’Organisme Autònom dels Mitjans de Comunicació 

(OAMC), que és de 178.287,80€ , bàsicament és Capítol I, que és personal adscrit a 

l’OAMC i Capítol II. Això ve finançat per la transferència que es fa des de 

l’ajuntament.  

Total com deia el títol és el pressupost consolidat i per tant el pressupost consolidat 

s’hauria de dir 17.445.320,50€  per aquest 2016. Això és tot. Gràcies. 

 

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

Nosaltres votarem en contra de l’aprovació dels pressupostos bàsicament perquè no s’ha 

fet un procés participatiu en la seva definició (entenent que donar un mail per enviar 

propostes, no es pot considerar que s’han fet pressupostos participatius). Perquè no són 

els pressupostos que presentaríem com a Candidatura. I perquè algunes de les propostes 

que varem fer han estat desestimades. Tot i així, volíem agrair  les propostes que han 

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

Cal dir que al ple de constitució d’aquest plenari, al mes de juny, vaig demanar que 

fóssim atrevits i val a dir que en certa manera ho han estat, potser no tot el que jo, o el 

meu grup, voldríem però ho han estat.  

Nosaltres varem presentar bàsicament 5 propostes que detallo ràpidament: beques 

esportives a esportistes garriguencs que destaquessin per ajudar-los en la seva formació 

i beques de caire més social, perquè ningú quedés exclòs de fer esport per un tema 

econòmic. Varem presentar també el tema dels camins escolars, la mini pista esportiva i 

sobretot el tema de les ajudes a la contractació en contraposició amb els plans 

d’ocupació municipals. Ens han donat una de cal i una d’arena.  

Com deia la Sra. Dachs volem agrair les de cal que han estat les bonificacions en el 

tema de l’IBI  a emprenedors, ja ens està bé tot i que nosaltres varem pronosticar per 

unes dades que ens va demanar la regidoria d’emprenedoria que la partida hauria de ser 

d’uns 6.000€, esperem que no fem curt amb 4.000€ , seria una bona senyal si fem curt 

amb 4.000.  

Estem molt contents del tema dels camins escolars, ho varem exposar al consell escolar 

municipal i jo crec que hi ha grups com ICV que també estan d’acord en emprendre 

aquest tema, suposo que és un tema de poble que podem tirar endavant juntament amb 

la resta d’actors que han de participar del tema dels camins escolars.  

Després ens han donat una mixta, (del tema de cal i arena), referent a les beques 

esportives però han deixat de banda el tema dels esportistes que puguin despuntar. Hi ha 

plecs que es poden fer, jo demanaria que s’obrís la partida i féssim uns plecs. Hi ha 

històries fetes a altres pobles que han funcionat i podríem parlar-ne, però no tancar-nos 

en banda.  

Finalment l’únic que no em queda molt clar és aquesta partida que feu de 5.000€ de 

subvencions a les entitats esportives. Com sabrem que aquestes entitats esportives 

dediquen aquestes quantitats de diners precisament a aquesta labor social ?. Creiem que 

aquesta partida de 8.000€ que nosaltres demanàvem i que vosaltres la poseu en 5.000€ 

hauria d’estar a banda del que és la subvenció pròpiament dita  de les entitats esportives 

i que estigués condicionada a una sèrie de plecs  en què les entitats esportives, del seu 

propi pressupost, aportessin aquesta beca social i l’ajuntament aportés la resta . 

Nosaltres creiem molt en l’esport com un element de socialització i de salut de cara al 

nostre jovent, per apartar-los d’altres aspectes més dolents . També entenem que amb la 
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situació econòmica en què vivim aquestes beques haurien d’estar adreçades a persones 

que per temes econòmics no han pogut dedicar-se a fer esport. 

Després ens han donat sorra amb les pistes esportives. Bàsicament puc entendre que ara 

no toqui, però no puc entendre que vostès apel·lin a la Diputació com a garant que ens 

ha de dir què hem de fer amb els solars que tenim buits. Això no ho entenc. Crec que 

l’ajuntament de la Garriga ha de saber quins són els solars que té buits i com a tal 

reconsiderar el seu pla urbanístic. No sé que pinta aquí la Diputació, més enllà de la idea 

que jo tinc que de la Diputació com a autèntica “tragadera” de fons públics. Però 

aquesta és una opinió personal i fins i tot una opinió del propi partit.   

Després també ens han donar sorra, com un desert de gran, en el tema de les ajudes de 

contractació adduint que no sabien com fer-ho. Hi ha molts exemples d’ajudes a la 

contractació que s’han contraposat precisament en contra dels plans d’ocupació 

municipal (POM) , com és el cas de Torrent a València, Salinas a Alacant, Guadalajara 

ara fa poc i que tenen uns bons plecs per donar aquests ajuts a la contractació. Nosaltres 

demanàvem invertir 72.000€ de la partida de 150.000€ que vostès invertien en POM, en 

ajudes a la contractació. Perquè entenem,  així ho varem dir a la campanya electoral i ho 

hem mantingut sempre, que els POMs el que fan és convertir l’ajuntament en una mena 

d’ETT, oferint un treball  precari, per un salari baix i que després no té la reinserció al 

món laboral que cabria esperar. Davant d’això, la proposta que teníem (i segons els 

nostres càlculs) podria ajudar, a unes 40 persones. El que proposàvem eren ajudes de 

200€  per pagar els costos socials als contractes temporals de 6 mesos i si són fixes 400€ 

durant 6 mesos. Hem de tenir en compte que les empreses quan paguen un treballador, 

no és el que cobra en nòmina un treballador sinó que paguen una mica més donat que 

paguen un trenta i escaig per cent més en temes de seguretat social, si els ajudem amb 

aquesta quota podríem incentivar la contractació amb els exemples que he posat.  

Jo parlava del tema aquest del baix sou, de la precarietat i m’he permès fer un gràfic que 

no el veureu ara, però que us el passaré, en el que es veu que per cobrar un sou net d’uns 

nou-cents i pocs euros el cost social que té l’ajuntament seria aproximadament de 1.300 

euros. Cal dir que he demanat aquesta dada a la tècnica de recursos humans avui  i com 

no hi era a l’ajuntament no me l’ha pogut donar. Però bé, fent uns càlculs dels 

pressupostos he deduït que el “cost empresa” d’un treballador de plans d’ocupació són 

1.300€, tot per guanyar 900€ per 12 pagues que és el que cobren i que és un sou baix, un 

sou que no ajuda.  

Creiem que invertint aquesta quantitat de diners per cobrar un sou de 1.000€ per 14 
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pagues l’empresa tindria el mateix cost perquè li pagaríem 400 € d’aquest cos social. És 

una cosa per la qual apostarem i per la que serem perseverants  i que, tal i com parlàvem 

del tema de les taxes, picarem pedra tot el que faci falta per tal que l’any vinent vostès 

canviïn aquest model que tenen ara mateix, aquesta falta de......igual que en altres coses 

els he trobat atrevits aquí els he trobat “amb el fre de mà” massa tibat. Ja els dic que no 

creiem en aquests plans d’ocupació que donen  feina a tretze persones per un sou baix. 

Jo els pregaria, però sé que ja fem tard o que potser no estan disposats, que deixessin 

aquesta porta oberta, aquesta partida oberta i estudiéssim uns plecs per això amb 

exemples que hi ha a altres municipis.  

Per acabar m’agrada recordar que aquest ajuntament tot i els recursos que té, i estant 

tant sanejat com està ha hagut de tirar de recursos propis per  fer front al principal 

morós que té que és la Generalitat de Catalunya. La qual ens deu gairebé 1.000.000 € . 

Mentre que  aquesta administració de la que vostès sempre es queixen i que “té banyes i 

té cua” anomenada Estat paga religiosament i com ha dit el Sr. Guiu abans pagarà 

aquest anys prop de  2.800.000€ que gairebé és un 15% del pressupost. Estaria bé que 

no baixéssim la guàrdia i que continuéssim reclamant a la Generalitat allò que ens deu, 

perquè els recursos públics que tenim com a ajuntament els puguem dedicar realment a 

altres partides, amb 1.000.000€ es poden fer moltes coses.  

Dit això no votarem a favor perquè com ens han donat una de cal i una de sorra no 

podem votar a favor. Tampoc podem votar en contra, no solament per les esmenes que 

ens han acceptat sinó perquè hi ha coses dins el pressupost amb les que estem d’acord, 

per tant ens abstindrem. Gràcies. 

 

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

Reconec que quan el Sr. Guiu ha dit que aniríem partida per partida he demanat pizzes, 

quan ha dit que era broma les he anul·lat i quan ha començat la seva intervenció i anava 

mirant l’hora les  anava a demanar altra vegada, però finalment no ho he fet. Bromes a 

part.  

Nosaltres durant la legislatura anterior i aquesta també, sempre hem anat per un vessant 

positiu, intentant aprovar sempre els pressupostos. Aquest any començàvem amb la 

intenció de votar en contra i us diré el per què. Perquè nosaltres l’any passat vam donar 

un vot a favor dels pressupostos pel tema de l’arranjament de la Torre del Fanal, el jardí 

i el tema del bar que enteníem havia de ser un espai que dinamitzés (i que no tenia fins 

ara) el barri de Can Noguera. Vam demanar una reunió tant amb la primer tinent 
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d’alcalde com amb la senyora alcaldessa i els varem explicar aquest fet, que els havíem 

donat un vot a favor i no s’havia fet res, no havien fet allò al que es van comprometre. 

Se’ns va informar, demanant disculpes, això si, que el projecte estava engegat i que la 

partida estava engegada, amb la qual cosa el tema de la Torre del Fanal es faria visible 

l’any 2016. En aquest punt el nostre tarannà va canviar i varem intentar veure de forma 

positiva aquests pressupostos. 

Ara faré referència a una de les meves intervencions al plenari de pressupostos del 

2015, “ no podríem votar en contra d’uns pressupostos, jo no sóc partidari del que diu 

el Sr. Guillén, en que l’ajuntament de la Garriga destini 450.000€ per donar feina a 

persones amb risc social. Aquesta és una de les premisses que té el Partit dels 

Socialistes de la Garriga. És veritat que l’ajuntament de la Garriga dota actualment 

aquests plans amb 150.000€. Però amb aquestes reunions que hem fet, com ara s’ha 

posat de moda i ja tot és virtual, les reunions també han estat virtuals, se’ns va informar 

que  hi havia la previsió de què la Diputació de Barcelona tornés a destinar els mateixos 

diners i arribar així a aquests 450.000€. Nosaltres entenem que un pla d’ocupació no és 

només donar feina per nou-cents i escaig euros, no. És formar a persones que estan a 

l’atur a trobar un treball després d’aquests 6 mesos, 9 mesos, 1 any de treball de nou-

cents i escaig euros. Això ens sembla primordial, perquè apostem per intentar 

requalificar les persones que estan a l’atur per donar-los més possibilitats de trobar una 

altra feina després d’aquests nou-cents i escaig euros que cobren mensualment. Us diré 

que jo conec personalment i he tractat directa i diàriament amb dues persones que estan 

en aquests plans d’ocupació i m’han dit  que gracies a això han pogut tirar endavant. És 

així de greu, que l’ajuntament hagi de ser una ETT, (benvinguda l’ETT!), que doni 

solucions a persones que estan a l’atur.  

Nosaltres hem presentat propostes a aquests pressupostos com cada any hem fet. Hem 

fet 3 blocs de propostes un a Via pública i espais urbans, un bloc a Polítiques socials i 

un bloc de bon govern i transparència que així li hem volgut dir.  

Us detallaré totes les  propostes que hem fet. Hem proposat la revisió del Pla de 

Mobilitat perquè entenem que el Pla de Mobilitat que es va fer anteriorment  fa 10 anys) 

ha quedat desfasat. La Garriga ha crescut, ha canviat, les nostres necessitats són altres i 

a part l’equip de govern ha manifestat en diverses ocasions que no és el seu Pla de 

Mobilitat i que moltes coses les canviaria . Nosaltres varem proposar que es fes una 

revisió d’aquest pla i l’equip de govern es va comprometre a fer-ho paral·lelament amb 

el pla d’ordenació urbanística municipal, el Pla General dit més col·loquialment. No és 
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la nostra aposta, ja ho hem manifestat però tot i així donem un vot de confiança a 

l’equip de govern.  

Varem demanar la reforma de l’Avinguda 11 de setembre que connecta un dels espais 

més importants, sota el nostre parer, en temes educatius  com és la zona de l’Institut 

Blancafort i el CEIP Tagamanent, a part de donar cobertura al pavelló de Can Violí. 

L’equip de govern s’ha compromès a què amb aquests plans d’ocupació es farà, 

juntament amb l’UOS, la brigada, es donarà cobertura a aquesta demanda.  

Varem demanar dotar al parc del Pinetons d’una ampliació, d’un espai d’oci esportiu . 

Varem demanar que a  un dels terrenys adjacents es fes  una pista tal i com la que hi ha 

davant de l’ajuntament de Les Franqueses, perquè entenem que una de les propostes del 

Pla d’Acció Municipal (PAM), el famós PAM, era utilitzar l’espai per un oci social  i 

que fos un eix de connexió. Se’ns va dir que no, que aquesta proposta actualment no era 

factible, que es miraria d’estudiar si era factible obrir el CEIP Pinetons durant els caps 

de setmana per donar cobertura a aquest oci social. Nosaltres ho varem acceptar.  

Finalment l’última proposta que varem fer referent a Via pública, era seguir apostant per 

intentar millorar l’enllumenat públic del nostre municipi. Varem apostar per tres zones, 

(és veritat que a  la primera reunió varem apostar per dues i a la segona, entomo la meva 

culpa perquè se’m va oblidar a la primera, vam afegir la tercera), aquestes zones són el 

barri de Can Illa en alguns carrers en els que actualment no s’ha fet cap reforma i hi ha 

un dèficit d’il·luminació molt important. A la zona del parc del  Pinetons per on de nit 

és inviable que circuli un vianant i finalment l’Avinguda Sant Esteve, el camí aquell que 

va cap el cementiri i creua fins el camp de futbol. Se’ns va dir que si, que es tindrien en 

compte aquestes tres zones i es faria una inversió per millorar l’enllumenat públic.  

En quant a polítiques socials varem demanar propostes concretes. Varem demanar el 

tema de la gratuïtat dels llibres de text per tots els infants i pels adolescents que 

estudiessin graus o cicles a l’ESO. Se’ns va dir que no, que no s’apostava per l’ajut 

universal.  

Un altre aspecte és el tema del xec menjador per persones que no poguessin arribar a 

final de mes  i poder-les ajudar donant cobertura a aquestes necessitats. Se’ns va dir que 

s’estudiaria el tema, però enllaçant amb aquestes dues nosaltres hem fet una 

contraproposta. La creació d’una nova comissió municipal que es dirà “Comissió 

municipal de polítiques socials” on es tractarà la gratuïtat dels llibres de text d’una 

forma amplia i on puguem parlar tots els partits polítics . Els xecs menjador que ja era 

una proposta que l’equip de govern apostava per una cosa diferent i que es va dir que es 
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parlaria i s’estudiaria.  També el tema de la tarifació social que considerem bàsic. Se’ns 

va dir que es parlaria en aquestes comissions.  

També varem demanar un sistema de beques transport sobretot per joves que hagin de 

fer els seus estudis fora de la Garriga perquè aquí no es donen, és a dir universitaris, 

cicles formatius, etc.  

Finalment el Pla d’habitatge social. Nosaltres apostàvem per un pla enfocat al jovent i 

des de l’equip de govern es va dir que no es volia acotar a una edat concreta i es volia 

treballar d’una forma genèrica. El que si varem demanar és que al mes de gener sense 

falta es convoqués una comissió o una reunió política per parlar d’aquest tema, 

presentar el projecte que té l’equip de govern i que nosaltres, la resta de partits de 

l’oposició, poguéssim  ficar cullerada.  

Hem parlat dels plans d’ocupació que ja he dit abans i també del tema de participació a 

Can Luna, perquè entenem que Can Luna no pot ser una imposició, si tenim 500.000€. 

La ciutadania ha de decidir que vol que sigui Can Luna un cop acabades les obres i per 

tant s’ha ampliat la partida de plans de participació ciutadana i es farà un pla de 

participació referent a Can Luna.  

Sobre el tema de bon govern i transparència dir que venim de donar-vos recolzament en 

un aspecte que no s’ha dut a terme que és el tema de les obres de la Torre del Fanal . 

Nosaltres hem demanat que sobre aquest bloc de bon govern i transparència es faci un 

seguiment amb indicadors concrets de què l’equip de govern està fent allò pel qual li 

hem donat suport per fer, perquè ja aviso que donarem suport a aquests pressupostos . 

L’equip de govern s’ha compromès a fer el seguiment d’aquests indicadors. Nosaltres 

proposàvem de forma trimestral i ho farem i ho exigirem. 

També hem demanat més participació dels grups municipals de l’oposició a la presa de 

decisions, perquè és cert que ens heu presentat unes inversions de 2.300.000€ on els 

grups de l’oposició no hem dit absolutament res. És veritat que hi ha algunes coses que 

tots hem dit als nostres programes electorals amb la qual cosa hi tindríeu el nostre 

suport, però també és cert que creiem en  més participació activa de l’oposició perquè 

teniu un avantatge i és que l’oposició vol participar, que no us la trobeu en contra, us la 

trobeu de cara,  per tant aprofiteu. 

I finalment hem demanat que es compleixi el ROM i l’equip de govern ha acceptat que 

es compleixi el ROM en el tema del Ple extraordinari que des de fa tres legislatures es 

demana i no s’ha fet tot i haver-se compromès a fer-ho. Un ple extraordinari sobre 

l’estat de la Garriga i que es faci anualment.  
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Nosaltres per tot això no podem dir que tenim” algunas de arena” perquè les que 

teníem de sorra  hem aconseguit transacionar-les i arribar a acords. Per tot això el Partit 

del Socialistes de la Garriga, votarà a favor dels pressupostos.  

 

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

Volem agrair a l’equip de govern i sobretot també als partits de l’oposició que hagin 

participat. Demanem disculpes doncs nosaltres no hem pogut participar. Entre la 

renúncia del Sr. Oliveras i el meu nomenament d’avui, gairebé ha estat impossible. Ens 

comprometem públicament que ho farem a partir d’ara .  

És veritat que ens agradaria, com ha dit bé la CUP, que els pressupostos fossin realment 

participatius és a dir que es creés una comissió de participació de pressupostos i que 

comencés a reunir-se al gener, perquè participar d’uns pressupostos no és una cosa fàcil. 

Primer ens haurem d’entendre nosaltres amb el què i el com i després haurà de venir el 

poble a darrera i participar . Per tant creiem que és necessària aquesta comissió 

específica només per aquest fet. Moltes gràcies. 

 

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

Un any més ens enfrontem al moment més important per definir la gestió de 

l’ajuntament, l’elaboració del pressupost municipal. L’equip de govern, però , ens porta 

avui a aquest ple una proposta que per primera vegada des de que governa la coalició 

CiU-Acord ERC-AM, té una certa vocació d’invertir i millorar el municipi. A més 

aquest és un avantprojecte que recull diverses demandes fetes pel nostre grup als darrers 

anys i no inclou pràcticament cap partida que ens incomodi molt. Per tant el punt de 

partida a l’hora de valorar la proposta ja era per nosaltres clarament més esperançador. 

D’entrada ens hem trobat que les formes en què s’ha dut a terme el debat previ amb 

l’oposició han millorat sensiblement. La presentació que se’ns va fer a la resta de grups 

municipals comptava amb la presencia de la majoria de regidors i regidores de l’equip 

de govern, els números estan força ordenats i finalment la resposta a les nostres 

aportacions s’ha fet correctament. És veritat que sempre podíem haver començat el 

debat més aviat però en tot cas el temps ha estat justet però suficient. Som plenament 

conscients que l’avantprojecte de pressupostos és difícil de fer amb molta antelació i per 

tant ens donem per raonablement satisfets.  

Malauradament encara no podem dir el mateix pel que fa a la participació de la 

ciutadania. S’ha reproduït un sistema de representació pública amb una sessió 
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insuficientment anunciada que no permet a més a més la participació real. Des de 

l’equip de govern s’ha traslladat la voluntat d’implementar el sistema de pressupostos 

participatius al 2017 i per tant aquest any ens hem trobat allà on ja hi estàvem i ni de 

lluny estem on hauríem de ser-hi.  Cal que com a mínim hi hagi un fòrum, d’algun tipus, 

perquè els garriguencs i garriguenques que tinguin idees puguin fer propostes d’inversió 

i un segon estadi en què la població es conegui, prioritzi, valori i aprovi.  

De moment acceptem que només portem mig any d’aquesta legislatura però l’any vinent 

s’hauran acabat les excuses i reclamarem amb insistència que dissenyem i implantem un 

sistema de participació entre tots i totes. 

Entrant a valorar les diferents partides dir d’entrada que de seguida varem trobar 

diversos motius per considerar aquests pressupostos molt més favorablement que els del 

2015. Enumero a continuació una dotzena de propostes que ens vam agradar des del 

primer moment: la primera és que s’ha decidit invertir a Can Luna una quantitat 

important tal i com varem reclamar l’any passat. La segona és que s’han previst més 

diners per a la prevenció d’incendis forestals enfrontant i assumint la ubicació del parc 

de bombers voluntaris de la Garriga. La tercera és que es destinen els diners de la 

piscina de P4, que ara ja no cal pagar al concessionari, per cobrir el desplaçament que 

permetrà reduir el cost i la garantia de pervivència de l’activitat en horari escolar, 

acceptant una demanda del nostre grup. La quarta s’amplien places del Quercus i 

s’augmenta l’aportació municipal per a reduir el cost per a les famílies per l’esport 

escolar, dues iniciatives en la línia de promoure l’esport escolar que hem reclamat 

moltes vegades com a prioritàries . La cinquena és que s’inverteix en l’adequació de 

Can Mora per a garantir condicions dignes i segures per l’equipament on desenvolupa la 

seva magnífica tasca l’agrupament escolta. Sisena és que s’augmenta la partida de 

foment de la participació que serà molt necessària si definitivament l’equip de govern 

decideix apostar per la democràcia participativa. La setena és destinen més diners per 

desenvolupar activitats amb la gent gran. A la vuitena s’aposta per invertir en el servei 

local d’ocupació tal i com hem reclamat insistentment aquests darrers anys. La novena 

és que s’assumeix una inversió necessària com és la restauració del talús del riu Congost 

davant dels Pinetons. La desena augmenten de forma considerable  diverses partides de 

manteniment de la via pública tal i com fa any que des d’ICV hem reclamat. La onzena, 

s’inverteix en la remodelació del carrer Calàbria per fer d’aquest un vial de prioritat 

invertida fet que permet guanyar espai pels vianants, una de les prioritats històriques 

d’ICV que ens alegrem de compartir encara que amb matisos i visions diferents amb 
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altres forces polítiques. A la dotzena s’aposta per diverses accions per a reduir el 

consum energètic com la millora de l’enllumenat o l’ampliació del projecte 50/50 amb 

les escoles.  

A aquesta dotzena de bones iniciatives també cal afegir la valoració també positiva que 

fem del fet que s’hagin mantingut les quanties de les partides socials o de funcionament 

dels equipaments educatius, com l’EMAD, l’EMM o l’EME. 

Malgrat totes aquestes virtuts dels pressupost presentat varem veure que encara 

presentava mancances importants i posava l’accent en aspectes on nosaltres no el 

posaríem. Vaja, que teníem encara molt marge de millora i com hem fet cada any ens 

varem posar a preparar una llista de propostes i al·legacions per a presentar a l’equip de 

govern.  

Ens consta que aquest equip , a diferencia de l’any anterior, aquesta vegada si, se les ha 

mirat amb vocació d’incorporar-les, si més no, algunes d’elles. En aquest sentit estem 

satisfets que s’hagi incorporat una nova partida per ampliar la tarifació social a l’escola 

municipal de música, també una partida desglossada de la de manteniment de la via 

pública per començar a senyalitzar camins escolars, (aquí coincidim plenament amb 

Ciutadans). Una partida per a redactar el projecte de remodelació de la pista número 1. 

Una major quantia per a crear horts urbans socials o alguns diners més per establir 

bonificacions de l’IBI per a famílies amb pocs recursos. És una bona noticia que s’hagin 

volgut incorporar, entre d’altres, aquestes aportacions d’ICV però també volem deixar 

clar que vetllarem perquè s’acabin aplicant plenament aquestes partides durant l’any 

2016 i perquè hi puguem participar en la seva planificació. 

Malauradament no totes les propostes han rebut la mateixa acollida en alguns casos 

se’ns han donat llargues o s’ha evitat concretar cap partida, com per exemple el que fa 

referència a l’ampliació de la xarxa de carrils bici o pel que fa a la urgent necessitat de 

fer de pis únic el tram que resta del carrer de Samalús amb voreres absolutament 

impracticable. O pel que fa també a la necessària connexió del camí Ral al final del 

carrer de Can Terrers amb el final del carril bici de la banda dreta del riu Congost. 

Dins de les propostes no acceptades volen destacar negativament la fugida d’estudi 

davant de la nostra petició per a la biblioteca, consistent en augmentar la partida per a 

fons documental, llibres, pel·lícules i en adaptar la sala de dalt com a sala d’estudi per 

poder assumir un horari més ampli. Com ja hem constatat en altres ocasions la 

biblioteca no es compte precisament entre els equipaments prioritaris per aquest equip 

de govern, tot i la petita inversió prevista per a mobiliari en aquesta ocasió. Al nostre 
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entendre hauria de ser un equipament prioritari. Carril bici, biblioteques i illes de 

vianants són tres grans oblidats d’aquest equip de govern. 

De tota manera, com ja m’he expressat a l’inici d’aquesta intervenció creiem que aquest 

pressupost té més clars que ombres i com a fet més destacat és que abandona la 

tendència dels darrers anys de no concretar les inversions i en preveu per aquest any 

diverses d’encertades, reclamades per la ciutadania i molt necessàries, com la primera 

partida per fer de Can Luna el gran equipament sociocultural que la Garriga necessita.  

Això si, continua sent un pressupost no participat per la ciutadania i ja van sent hora.  

Per tot això i en coherència amb les demandes d’ICV, ara assumides i pel fet de ser un 

inici més esperançador de la nova legislatura, volem donar un vot de confiança a l’equip 

de govern i hem decidit que no votarem en contra d’aquest pressupost, ens abstindrem i 

ho farem amb la triple esperança que s’acabin executant integrament totes aquestes 

accions que hem valorat positivament, que de seguida comencem a parlar de com 

implantar un sistema de pressupostos participatius per l’any vinent i sobretot que pel 

2017 continuï aquesta nova aposta de l’equip de govern per tornar a invertir en el 

municipi. Si fos així fins i tot podríem veure’ns empesos, l’any vinent, a votar 

favorablement però perquè això esdevingui possible hi ha molt camí a recórrer i molt a 

demostrar.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Moltes gràcies. La Sra. Dachs vol afegir una cosa i després contesto. 

 

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

Si, és que m’he oblidat de demanar si podem tenir accés a les propostes que ha fet la 

ciutadania. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Breument respondré perquè les intervencions han estat moltes i no sé si les hauré 

recollit totes. En tot cas ja m’ajudaran si em deixo alguna .  

Coses destacades serien repetir l’agraïment com s’ha dit avui a la participació que han 

tingut les diferents formacions a l’hora de fer propostes. Moltes d’elles s’han tingut en 

consideració. Bàsicament la majoria de les que s’han posat a sobre la taula. 

M’ha preocupat una cosa del que ha dit el Sr. Molinero i sobretot perquè no generi 

confusió. Voldria dir que en cap cas la biblioteca és un equipament oblidat per aquest 
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equip de govern. De fet ara fa un parell de mesos ens varem reunir amb la cap comarcal 

de biblioteques perquè nosaltres creiem que després dels 15 anys de la nostre biblioteca 

seria un moment per repensar aquest equipament. Perquè en 15 anys han canviat molt 

els usos pròpiament d’una biblioteca. Estem buscant aquest assessorament sobre la 

remodelació d’aquests espais, també la implementació del servei de radiofreqüència pel 

préstec i retorn de llibres que permetria una autonomia molt més ampla, per poder 

alliberar de feina a les persones que treballen a la biblioteca, que no estiguin pendents 

més del préstec de llibres sinó de poder fer altres tasques més actualitzades a les 

demandes i necessitats d’un equipament cultural com aquest. Estem amb el tema sobre 

la taula.  

En aquest moment el personal de la biblioteca treballa 37,5 hores i alguna setmana 35-

40 hores depenent de si treballen dissabte o no. Per tant el tema de l’augment d’hores 

del personal de la biblioteca no pot ser perquè ja fan les hores que pertoquen. El que 

podem plantejar és si amb aquest alliberament a l’hora del préstec, en aquestes hores 

podem dur a terme altres serveis. Voldria deixar clar que no és un equipament oblidat. 

És un equipament que som conscients de la necessitat de que  cal actuar-hi, cal posar-la 

d’acord a l’any 2016 al que entrarem . A més cal tenir en compte que certament és un 

equipament molt valorat, al que hi va molta gent i que està a les prioritats de l’equip de 

govern.  

Agrair a la majoria de grups la seva abstenció i al PSC, òbviament, el fet que ens donin 

recolzament en aquest pressupost. 

Dir, Sr. Guillén, que no ens cansem de reclamar el deute de la Generalitat, però això és 

com quan un no té diners i li reclamen, si no tenen no ens els poden donar. Nosaltres no 

ens amagarem de dir quina és la quantitat que ens deuen i no deixarem de reclamar 

aquest deute però “on no n’hi ha no en raja” aquesta és una dita catalana i és més certa 

que mai en aquest cas, però no m’ho posi en contraposició a la bonança de les feines 

que duu a terme l’Estat espanyol. Que ens prestin els nostres propis diners amb 

interessos si a vostè li sembla que és una actitud positiva per part de l’Estat espanyol i 

que cal exemplificar el que fa el govern Rajoy en aquests moments amb els diners dels 

catalans entraríem en un debat que probablement no acabaríem aquesta nit. 

Estem d’acord en crear, com varem dir aquesta comissió de polítiques socials, potser cal 

treure de la comissió de participació ciutadana debats com els de la tarifació social  i 

potser caldrà centralitzar-los en aquesta nova comissió que crearem a proposta del PSC 

de “polítiques socials” on podrem parlar i debatre tots aquests temes i posar sobre la 
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taula les diferents necessitats que se’ns vagin generant.  

Repeteixo que al principi de la meva intervenció he parlat de què estem en un moment 

en què s’estan cronificant certs escenaris de dependència degut  a la crisi i per tant 

probablement haurem d’anar prenent decisions en canvis, millores i ampliació de certs 

serveis i aquesta comissió serà  un entorn bo parlar-ho i debatre-ho.  

Referent al tema de bon govern i la  transparència cal explicar que el compromís de 

l’equip de govern. Com saben complim amb el 100% dels indicadors de transparència. 

Tant els indicadors que es mesuren des d’organismes  com la Universitat Autònoma, els 

ITA, els Infoparticipa. L’ajuntament compleix tots els criteris i cal dir que ha estat un 

dels primer ajuntaments, pioner a Catalunya, a complir la llei de transparència que era 

d’obligat compliment ja aquest mes de desembre de 2015. Complim amb tots  i 

cadascun dels criteris que demana la llei, ho tenim tot publicat, ens ho creiem i estem 

compromesos amb la transparència. A més a més varem començar a presentar el pla 

d’actuació municipal (PAM) que és aquell document que ha de permetre fer el 

seguiment de les tasques de l’equip de govern i valorar-ne el seu grau de compliment. 

Aquest PAM que varem iniciar i que són els objectius que ens hem marcar pel proper 

mandat, pels propers 4 anys, s’ha de desenvolupar ara amb unes accions concretes i 

aquestes accions concretes s’hauran d’anar valorant i marcant en una casella el seu grau 

de compliment. Això també ens ho demana la llei de transparència i així estem 

compromesos l’equip de govern. Per tant, a part del seguiment que puguem fer, 

políticament parlant, a la comissió que correspongui, el fet que sigui  públic, obert a 

tothom, perquè les persones que així ho desitgin puguin consultar aquest grau de 

compliment que periòdicament anirem complimentant a mida que les accions que duem 

a terme perquè s’acompleixin els objectius es vagin assumint. Aquest compromís vull 

manifestar-lo en pròpia veu.  

Al Sr. Bernaldo dir-li que estem d’acord en què ha estat impossible temporalment 

participar, perquè el Sr. Oliveras va deixar el ple al novembre i ell s’ha incorporat avui. 

Tot i així és cert que varem voler que tot i no ser regidor tingués la documentació i per 

tant li vam fer arribar, en el mateix moment que a la resta de formacions polítiques, tota 

la documentació perquè pogués venir avui al plenari amb la mateixa informació que els 

altres regidors de la casa. 

Agraïm també al Sr. Molinero les seves aportacions i la seva abstenció. Crec que és la 

primera  vegada que s’absté en uns  pressupostos que presentem nosaltres com a equip 

de govern,  o la segona, no ho sé. En tot cas benvinguda l’abstenció, benvingut aquest 
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marge de  confiança que avui ens ha manifestat. 

A la CUP dir-li que  esperem que l’any vinent es puguin sumar  i donar-nos aquest grau 

de confiança. Això voldrà dir que certs compromisos que hem adquirit per part de 

l’equip de govern s’aniran complint.  

També som conscients que ens hem posat deures i aquí estem tots per fer cadascú la part 

que li correspon. 

Agrair-los el debat en aquests termes tan  positius com ha estat aquesta nit i si ningú 

més vol afegir res procediríem a la votació.  

 

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

No ha aclarit la meva pregunta referent a la documentació de les aportacions de la 

ciutadania. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Si, els hi donarem tota la documentació. Ja els hi farem entrega, però dir-li que hem 

tingut 30 i escaig propostes per part de la ciutadania. Les tenim resumides i les hi farem 

arribar. Cap problema.  

 

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

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

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

 

 

11. Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de la 

Garriga  

 

ÀREA FUNCIONAL: Serveis interns/RH 

 

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. 

 

Com sigui que tota norma legal és d’obligat compliment i, per tant, cal adaptar els diferents 
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instruments de gestió de personal al que disposa el nou marc legislatiu.  

 

Vist que la Relació de Llocs de Treball que es proposa aprovar enguany, i que consta a 

l’expedient, es proposa, prèvia negociació amb els representants del treballadors i treballadores, 

les modificacions següents: 

 

D’acord amb els acords presos amb els representants dels treballadors enguany els canvis que es 

proposen són: 

 

1. Amortitzacions dels següents llocs de treball: 

Coordinador-Responsable Fundació Martí l'Humà C A1 
Cost zero segons conveni entre la FUMH 

i Aj.laGarriga 1 FE 
 
2. Creació de nous llocs de treball: 
Tècnic-a mitjà-na de Contractació C A2 20 1244,02   CO 1 F 
Tècnic-a mitjà/na de Serveis Econòmics C A2 18 849,77   CO 1 F 
Tècnic-a auxiliar d'Informàtica C C1 15 752,27   CO 1 L 
Administratiu-va de Societat del Coneixement C C1 14 702,57   CO 1 F 
 
3. Modificació de les dotacions dels següents llocs de treball: 
Tècnic-a mitjà-na de joventut C A2 18 657,56   CO 2 L 
Professor-a de l'EMM C A2 18 606,72   CO 8 L 
Agent B C1* 14 646,16 121,54 CO 22 F 
 

S’incrementa un lloc de tècnic/a mitjà/na de Joventut reservat a promoció interna, es redueix en 

una dotació el lloc de treball de Professor/a de l’EMM (grup A2) passant de 9 a 8 dotacions i 

s’incrementa en un els llocs d’agent de la Policia. 

 

4.Es modifica el règim del lloc de treball de tresorer/a per adequar-lo a la normativa vigent 

art.92 bis de la LBRL. 

 
Tresorer-a C A1 20 853,95   CO 1 FHE 
 

Vist l’informe de la tècnica de Recursos Humans de data 7/12/2015. 

 

Vist l’informe de secretaria de data  4 de desembre de 2015 sobre la legislació aplicable i 

tramitació a seguir. 
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Vista la fiscalització prèvia de la Intervenció. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 

reutilización de la información del sector público. 

 

Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios 

y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de 

empleo público y de estímulo a la economía. 

 

Atès el que disposen els apartat set de l’article 19 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de 

Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 2016: 

“Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las 

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 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 

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

l’estructuració de l’ocupació pública. 

 

Vist que l’article 16 de la Llei 30/84, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció 

pública estableix que les entitats locals han d’aprovar la relació dels llocs de treball a la seva 

organització i procediran a la seva modificació quan procedeixi. 

 

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, 50 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. 



 

p.o. 16/12/2015 
 

79 

 

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. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball del personal de l’Ajuntament 

de la Garriga de l’exercici 2016, en els següents termes: 

  
1. Amortitzar els llocs de treball següents: 

Coordinador-Responsable Fundació Martí l'Humà C A1 
Cost zero segons conveni entre la FUMH  
i Aj. La Garriga 1 FE 

 

2. Crear els següents llocs de treball i modificar-ne la dotació i/o el règim d’acord amb el 

que s’ha detallat en la part expositiva: 

 

RELACIO DE LLOCS DE TREBALL (Exercici 2016), 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 

    Tècnic-a mitjà-na de Contractació C A2 20 1244,02   CO 1 F 

    Tècnic-a mitjà/na de Serveis Econòmics C A2 18 849,77   CO 1 F 

    Tècnic-a auxiliar d'Informàtica C C1 15 752,27   CO 1 L 

    Tècnic-a mitjà-na de joventut C A2 18 657,56   CO 2 L 

     Professor-a de l'EMM C A2 18 606,72   CO 8 L 

     Agent B C1* 14 646,16 121,54 CO 22 F 

     Tresorer-a C A1 20 853,95   CO 1 FHE 

  Administratiu-va de Societat del Coneixement C C1 14 702,57   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. 
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Segon.- 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. 

 

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Comitè Unitari de Personal. 

 

INTERVENCIONS  

 

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

Explicaré les modificacions que hi ha hagut. En primer lloc dir que s’amortitza la plaça 

de coordinador, de  responsable de la Fundació Universitària Martí l’Humà: Aquesta 

plaça ja tenia un cost zero, l’any passat va estar vacant i per tant com no és necessària 

s’amortitza.  

Hi ha noves creacions de llocs de treball. La primera  és la de tècnic/a mitjà/na de 

contractació. Degut a la importància de l’àrea de contractació i a que ara tenim una 

persona que és tècnica auxiliar que està fent les funcions d’A-2 creiem que és important 

que aquesta persona faci aquestes tasques i és important que sigui un tècnic mitjà de 

contractació. Per aquest motiu es crea la plaça. 

Tècnic mitjà de serveis econòmics és una plaça de  mobilitat. Dins de l’àrea 

d’intervenció, degut al gran volum de feina que tenen necessiten una altra persona, per 

aquest motiu d’una altra àrea passarà una persona a intervenció.  

Quant a la plaça de tècnic auxiliar d’informàtica cal dir que ara mateix a l’àrea 

d’informàtica només tenim dos informàtics i ens està prestant serveis d’ajut una 

empresa informàtica externa. Per aquest motiu necessitem un altre informàtic. Durant 

aquest any es crearà aquesta plaça. 

La plaça d’administratiu/va de societat del coneixement  es una plaça de nova creació, 

oberta, durant aquest any. Aquesta plaça va lligada a la necessitat que tenim de dur a 

terme tot el que fa referència a la llei de transparència. Ara mateix tenim una persona 

que està fent tota aquesta feina i està dedicada exclusivament a això i per aquest motiu 

considerem que s’ha d’obrir aquesta plaça.   
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També hi ha les modificacions de dotacions, s’augmenta un tècnic mitjà de joventut. 

Aquí també tenim un gran volum de feina i tenim una persona que és auxiliar i està fent 

aquestes tasques, per tant creiem que és just que es creï aquesta plaça. Aquesta és una 

promoció interna.  

No sé si he dit que la plaça de tècnic/a mitjà/na de contractació també és una plaça de 

promoció interna.  

Els professors de l’escola de música passen de 9 a 8 dotacions, no és que es faci fora a 

ningú, sinó que hi ha un membre de l’equip directiu que ha plegat i agafarà hores 

lectives, per tant es redistribueixen les hores i es passarà de 9 a 8 dotacions. 

En quant als agents, s’afegeix un agent més, una dotació més, perquè quedin a 22. 

Finalment l‘última modificació és la plaça de tresorer. Es crea aquesta plaça a l’RLT per 

complir amb la llei, que ens obliga i ho farem durant el 2016. 

Queda a la seva consideració.  

 

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

Estem molt a favor de crear nous llocs de treball o de modificar-los si així ho 

requereixen les noves necessitats que hi pugin haver, a l’ajuntament o al poble. Ens 

alegrem molt que la llei LRSAL ja no sigui una excusa per a la no creació de llocs de 

treballs i que s’utilitzi la lleis de pressupostos generals de l’Estat que és el marc 

legislatiu que ho permet, tot i les seves limitacions, evidentment, de tipologia i serveis i 

de limitacions a Capítol I. Esperem que a partir d’ara quan es demani l’ampliació de 

determinats serveis o la dotació de més recursos tècnics a aquelles regidories que així ho 

requereixin s’utilitzi aquest mateix marc normatiu.   

Votarem a favor.  

 

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

Voldria demanar un aclariment a la Sra. Llobet, perquè potser no ho vaig entendre bé a 

la junta de portaveus, però pensava que aquestes modificacions eren de personal de la 

casa que passava a ocupar altres funcions. No són noves creacions de feina. Una de les 

creacions ha de ser la del tresorer. Només si em podria aclarir això. Gràcies. 

 

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

També un aclariment perquè no sé si ho entès bé. En quant als professors de l’escola 

municipal de música és un que deixa de fer hores lectives?. Em podria resoldre aquest 
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dubte?. Votarem a favor igualment.  

 

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

Nosaltres votarem a favor tot i que reclamem com sempre ha reclamat el PSC (el Sr. 

Martín) que fem una reunió per parlar del ROM definitivament. Gràcies.  

 

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

Jo tenia el mateix dubte que el Sr. Valiente. Si se m’aclareix en principi també votaria 

favorablement.  

 

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

Responent la pregunta del Sr. Guillén dir que hi ha dues places obertes, la de tècnic/a 

d’informàtica que s’obre a la gent de fora, a qui vulgui presentar-se i també serà oberta 

la d’administratiu/va de societat del coneixement. La resta són de promoció interna o 

mobilitats.  

 La plaça de tresorer és de nova creació.  

Sobre el tema dels professors de l’escola de música passen a 8 dotacions perquè hi ha  

una persona de l’equip directiu que deixa de fer funcions d’equip directiu, per tant 

agafarà hores lectives i al repartir-ne les hores quedaran 8 dotacions en comptes de 9. 

 

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

 Perdona la desconeixença, una persona de l’equip directiu passa a  fer hores lectives... 

 

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

Fins ara tenia hores de direcció i ara deixa la direcció per tant recupera aquestes hores 

com a hores lectives.  

 

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

 I llavors no hi haurà cap persona que el substitueixi a la direcció ?  

 

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

Hi havia dues persones que tenien el 100% de la jornada que han deixat de ser de 

l’equip directiu i passen  a tenir hores lectives. Hi ha persones de l’equip directiu que no 

tenen el 100% de la jornada.  
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Les hores lectives estan cobertes, és més, hem agafat hores de més perquè aquest any hi 

ha més grups i hi ha més hores lectives, per tant des del mes de setembre hi ha 

professors amb més dotació d’hores que altres cursos. Però és veritat que la persona  

que era la directora tenia unes hores en què estava al 100% de la jornada i ara no. Ara, 

al deixar la direcció, aquestes hores que tenia de direcció passen a ser lectives amb la 

qual cosa disminueixen les altres. És a dir professors que tenien hores lectives perquè 

aquesta persona era directora, ara  assumeix les seves hores i aquests professors deixen 

aquestes hores lectives. És a dir les hores lectives de la persona que feia de directora 

estaven repartides entre els altres professors. 

 

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

Torno a repetir el mateix, no hi ha una persona que hagi de fer de director?. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Correcte, hi ha el Sr. Bargalló que és qui ara està fent de director de l’EMM. Però si els 

hi sembla en tot cas ja farem l’aclariment a la proposta de recursos humans, perquè ara 

mateix no podem aclarir més del que passa exactament amb una hora amunt o avall de 

l’escola de música.  

 

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

D’acord, però el Sr. Valiente té tota la raó del món i és un tema important. A mí això ara 

em convida com a mínim a abstenir-me. Jo canvio d’opinió, perquè no ho estic 

entenent. Algú assumeix aquestes hores lectives, algú deixa de fer de director per tant el 

que està clar és que estem reduint hores. S’està reduint la dotació de docents a l’escola 

de música.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

No traiem les coses de mare perquè ens estem fent un embolic. No s’estan reduint les 

hores de l’escola de música!. No fem afirmacions gratuïtes!. Abstinguin-se si no veuen 

clar aquest punt i ja els hi aclarirem. Però no fem afirmacions gratuïtes de “estem 

reduint les hores lectives de l’escola de música” perquè no és cert. 

 

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

 Jo no he dit les hores lectives. 
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Segueix la Sra. alcaldessa: 

Bé el que sigui, el cas és que no estem reduint res. En tot cas si en aquest punt hi ha una 

confusió ara no li podem aclarir. No s’han reduït les hores això els hi puc ben garantir, 

no s’ha reduït cap hora de res .  

Ara bé si no ho veuen clar i en aquest moment concret no ho podem aclarir jo em 

comprometo a demà mateix enviar-los l’aclariment pel que fa referència a aquest tema. 

Hi ha hagut una reorganització de jornades perquè no cada professor de l’EMM té la 

mateixa jornada en hores lectives, hores d’instrument, etc i el fet que hagi canviat 

l’equip directiu, vol dir que diferents persones agafen altres tasques . Potser , i m’ho 

invento, un professor d’instrument ara és director i potser hi ha més hores d’instrument 

d’aquest i el que abans era director té més hores de cant coral, és a dir hi hagut una 

redistribució de les tasques en funció de quina jornada laboral tenia cada un dels 

professors de l’escola de música que en cap cas és la mateixa per cada un d’ells. Per tant 

no pot quadrar matemàticament amb les mateixes hores que hi havia a l‘anterior mandat 

quan l’equip directiu de l’escola municipal de música era completament diferent. Es 

tracta d’un reajustament de les hores per seguir garantint tots els serveis que s’anaven 

prestant des de l’escola però en funció de les persones que han agafat un càrrec i les que 

l’han deixat (repeteixo, que no tenien la mateixa jornada) s’ha reorganitzat i ha quedat 

d’aquesta manera amb 8 dotacions en comptes de amb 9, però és un tema de 

reorganització  de les hores del personal que treballa a l’EMM, en cap cas és una altra 

cosa. 

Potser la persona que ara s’ha alliberat té el 100% de jornada, però l’altra que estava 

abans amb funcions directives o al inrevés estava al 80%  perquè tenia una reducció. És 

impossible que matemàticament quadri per tal que ens continuïn quedant exactament les 

mateixes dotacions. És això, més detalls no els hi puc dir, però el que hi ha hagut és una 

reestructuració. Jo em comprometo a dir-los exactament quina és la jornada i com ha 

quedat definitivament l’horari dels professors de l’EMM. Demà mateix els hi farem 

arribar per coreu.  

 

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

A l’EMM hi ha molt pocs professors que estiguin a jornada complerta. Els altres no ho 

estaven i feien aquestes hores com un favor a la directora per donar-li aquestes hores ... 

 



 

p.o. 16/12/2015 
 

85 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Disculpi, Sr. Guillén. Les hores quadren, el que no quadra és el nombre de professors 

perquè tenien jornades diferents. És això. Quin és el problema? . 

 

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

Sra. Budó el problema és que surt un membre de la direcció i no entra un altre. És el que 

estan dient tant el Sr. Valiente com el Sr. Molinero. Si un director surt ha d’entrar un 

altre.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Aquest no és el problema, ja n’hi ha, de director!. Però si ja els hi vam presentar l’equip 

directiu de l’EMM!.  

 

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

La qüestió és bàsicament el que està explicant el Sr. Guillén però va més enllà. És a dir 

si una persona assumeix les tasques de direcció el que estem preguntant és si aquesta 

persona ja feia hores lectives i com es substitueix a aquesta persona. És a dir si ha de 

destinar hores a la direcció entenem que les hores lectives que tenia no es substitueixen.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

La persona que feia de directora i que ara podrà fer hores lectives, perquè deixa de tenir 

les hores de direcció, farà hores lectives. 

El director és director des del setembre i des de que hi va haver aquest canvi això ha 

representat que tot plegat s’havia de tornar a ajustar. Senzillament és això.  

Crec que hem tingut un dialogo de besugos . Ara ho tenim clar o no?.  

 

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

Jo no, però no vull tenir més el diàleg aquest, quan tinguem les dades davant en parlem 

perquè no tenim gaire clara la història, i estem parlant sobre supòsits . Jo m’abstindré i 

ja està. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Fantàstic, s’absté i tots tranquils. Nosaltres  tenim clar que el que portem avui a plenari 

s’ajusta a les necessitats reals de l’EMM (per això ho portem a plenari). Exactament el 
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detall sento no poder-lo donar perquè en aquests moments no el tinc, però demà mateix 

el tindran.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  11 vots a favor  (7 CiU, 4 Acord ERC-AM) i 6 abstencions (2 

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

la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

12. Aprovació de l’amortització anticipada i parcial de l’operació de crèdit vigent número 

0182.6035.00.0812923503 concertada amb l’entitat financera BBVA, SA 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda. 

 

ANTECEDENTS  

 

Vist que liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2014 va presentar un romanent de 

tresoreria per a despeses generals de 2.549.951,00 euros, i que per aplicació de l’article 32 de la llei 

orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, correspon 

aplicar a inversió sostenible per import màxim de 415.962,00 euros i que fins a data 9 de desembre 

la quantitat destinada és de 400.154,00 euros, la seva diferència de 15.808,00 euros ha de ser 

destinada forçosament a amortització anticipada d’alguna de les operacions de crèdit a llarg termini 

vigents a la data. 

 

Vist que de les operacions de crèdit a llarg termini on aplicar l’amortització anticipada ressenyada 

anteriorment, es proposa que sigui el préstec amb garantia hipotecaria concertat amb l’entitat 

financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per resultar ser la més gravosa per aquesta entitat 

local. 

 

Atesa la possibilitat de poder destinar part dels fons disponibles en la Tresoreria municipal per 

amortitzar parcialment i anticipadament l’operació de crèdit vigent identificada amb la pòlissa de 

préstec número 0182.6035.00.0812923503,  sense causar distorsions en els plans de Tresoreria que 

puguin afectar al compliment de les obligacions de pagament derivades de l’execució del 

pressupost. 
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Atès que en data 9 de desembre de 2015, es va emetre informe d’Intervenció sobre la Legislació 

aplicable i el procediment a seguir en relació amb aquest assumpte. 

 

Atès que en data 9 de desembre de 2015, la Tresoreria va emetre informe sobre la disponibilitat de 

fons, així com de la situació i característiques de les operacions de crèdit vigents. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

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

reguladora de les hisendes locals. 

• El reial decret 500/1990, de 20 d’abril, desplega el capítol primer del títol sisè de la lei 39/1988, 

de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

• L’ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos 

de les entitats locals. 

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

• La resolució de 31 de juliol de 2015, de la Secretaria General del tresor i Política Financera per 

la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i 

derivats de les comunitats autònomes i entitats locals. 

• L’article 32 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera 

 

La Junta de Portaveus, en la seva reunió del 10 de desembre de 2015, va examinar i debatre aquest 

expedient, proposant al Ple de la Corporació l'adopció dels acords següents: 

 

Primer. Aprovar l’amortització anticipada i parcial de l’operació de crèdit número  

0182.6035.00.0812923503 concertada amb l’entitat financera BBVA, SA, per import de 15.808,00 

euros. 

 

Segon. Donar trasllat a l’Entitat Financera tot comunicant la intenció de procedir a l’amortització 

anticipada i parcial de l’operació de crèdit i l’import que es pretén cancel·lar. 

 

Tercer. Donar trasllat de l’expedient a la Tresoreria de l’Entitat perquè faci efectiu l’abonament de 

l’import de cancel·lació de l’operació de crèdit. 
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INTERVENCIONS  

 

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda;: 

Bona nit a tothom de nou. Hem de fer una amortització de préstec degut a què al fer la 

liquidació del pressupost, al romanent de tresoreria per a despeses generals  de l’exercici 

2014 hi havia un import màxim de 415.000/416.000€  destinats a inversions sostenibles 

dels quals se n’han dotat 400.000€ per tant queden gairebé 16.000€, exactament 

15.808€, que forçosament al no haver-los gastats s’han de destinar a eixugar deute. Amb 

la qual cosa des de l’equip de govern ja ens sembla correcte perquè entre altres coses 

aquest eixugament de deute, d’aquests 15.808€ ens permet al 2016, a l’àrea d’hisenda, 

tenir menys deute i ens ha permès dotar altres partides. 

Quin és el préstec que s’amortitza?. El que entenem que és el menys gravós per 

nosaltres, per l’ajuntament, pel tipus d’interès i demés. És un préstec amb garantia 

hipotecària del BBVA. 

 

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

 Res a dir estem a favor. 

 

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

 Res a dir, votarem a favor.  

 

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

 Votarem a favor. 

 

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

 Res a dir. 

 

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

De fet és un tema que ens el tornen a imposar des de fora, una cosa més . Ja ho hem dit 

milers de vegades. És petita i ja ens hem acostumat tant que a vegades fins i tot diem 

que ens sembla bé. Evidentment sé que no ens sembla bé i que ho hem de fer, però bé 

ho assumim. 
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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. 

 

 

13. Ratificació de la resolució d’Alcaldia-Presidència relativa a l’aprovació de l’expedient 

de modificació de crèdit número 2015.49, modalitat crèdits extraordinaris i suplement de 

crèdit 

 

Es dona compte de la resolució d’Alcaldia-Presidència de data 1 de desembre, segons detall 

següent: 

 

“Antecedents 

 

Pel Decret de l’Alcaldia-Presidència, de data 1 de desembre de 2015, s’inicia l’expedient per a 

l’aprovació de la modificació de crèdits  mitjançant crèdits extraordinaris i suplement de crèdit 

número 2015.49 

 

Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la consignació 

resulta insuficient en el pressupost ordinari actual, s’ha de tramitar l’expedient de modificació de 

crèdit per mitjà de suplement de crèdit amb subjecció a les disposicions vigents.  

 

Secretaria i Intervenció han emès informes favorables. 

 

Fonaments de dret 

 

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 
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(article 160.4 del TRLRHL). 

 

Atès l’article 21.1.k de la llei 7/1985, de 5 de març, reguladora de les bases de règim local, en 

concordança amb l’article 53.1.k del text refós de la llei municipal i de règim local de 

Catalunya, aprovat pel decret 2/2003, de data 28 d’abril de 2003. 

 

Per tot això i en ús de les facultats que em són conferides per l’ordenament jurídic vigent,  

 

Resolc: 

 

Primer. Aprovar l’expedient de modificació per suplement de crèdit, número 2015.49 per 

import de 219.808,00 euros amb finançament amb baixes de crèdit i romanent de tresoreria per 

a despeses generals en la forma següent: 

 

Despeses que cal finançar: 
 
Crèdits extraordinaris (um: euros) 

 

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

2015.2.403.15 2015.403.15200.63200 ATS.VPU.Casa dels mestres.Rehabilitació 19.000,00 

2015.2.403.16 2015.403.15300.61900 ATS.VPU.Vies públiques.Pavimentació 185.000,00 

  Total crèdits extraordinaris 204.000,00 

 

Finançament que es proposa: 

Baixes de crèdits (um: euros) 

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 
baixa 

- 2015.401.15210.22706 URB.HAB.Projecte habitatge social 19.000,00 

  Total baixes de crèdits 19.000,00 

 

Romanent de tresoreria (um: euros) 

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 
baixa 

- 2015.301.87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 185.000,00 

  Total disposició del romanent de tresoreria 185.000,00 

 

 
Suplement de crèdit (um:euros) 
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Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

- 2015.301.01100.91306 HIS.Deute.BBVA.0812923503 15.808,00 

  Total suplement de crèdit 15.808,00 

 

Finançament que es proposa: 
 
Romanent de tresoreria (um: euros) 

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 
baixa 

- 2015.301.87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 15.808,00 

  Total disposició del romanent de tresoreria 15.808,00 

 

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. 

 

Quart. Que aquest expedient sigui ratificat pel Ple a la propera sessió que tingui lloc. 

 

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

davant meu el Secretari, que en dono fe.” 

 

Per tot el que antecedeix, 

 

ES PROPOSA al Ple: 

 

Punt únic. Ratificar la resolució d’Alcaldia-Presidència relativa a l’aprovació de l’expedient de 

modificació de crèdit número 2015.49, modalitat crèdits extraordinaris i suplement de crèdit 

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda: 

Bona nit de nou. Són un parell de modificacions de crèdit, una és precisament relativa a 
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aquests 15.800€ . El que fem és el que acabem d’aprovar, és a dir, treure’ls de la partida 

del romanent de tresoreria i aplicar-los al deute del BBVA. 

La segona és, per una banda, una aplicació d’aquest romanent de tresoreria de 185.000€ 

que destinem a la partida de pavimentació de la via pública. Aprofitar el romanent de 

tresoreria per a inversió sostenible i dotar-lo a una partida d’inversió com és en aquest 

cas la pavimentació de via pública.  

I una partida de 19.000 € que destinem a la rehabilitació de la casa dels mestres i traiem 

aquests diners de la partida de projectes d’habitatges socials on hi havia disponibilitat 

d’aquests  diners. 

 

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

 Res a dir. 

 

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

 Res a dir votarem a favor. 

 

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

Votarem a favor, tot i deixant clar el compromís de l’equip de govern en el tema de 

l’asfaltat de l’accés a la Garriga per la N-152. En aquesta partida no, però de  cara al 

2016 si, com es va acordar en un prec.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 D’acord. Gràcies. 

 

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

 Res a dir, votarem a favor.  

 

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

Entenem que la rehabilitació de la casa dels mestres, acabarà esdevenint una realitat 

amb finalitat social. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Si, això sempre. 
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Segueix el Sr. Molinero: 

Per tant té sentit passar-ho dels projecte d’habitatge. Ho donem per bo i ho votarem 

favorablement.  

 

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda: 

Recordin que jo sempre els dic que en aquest punts de l’ordre del dia els hi posem 

alguna trampeta perquè la descobreixin i estic content que a cada ple me la 

descobreixin. 

 

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. 

 

 

14. Donar compte de l’aprovació de la subvenció nominal a Càrites. 

 

ÀREA FUNCIONAL:Acció Social. 

 

ANTECEDENTS 

 

Vist que l’Ajuntament vol donar suport a l’entitat Càrites en la seva condició d’entitat benèfica 

amb una funció social molt important per a la població de La Garriga. 

 

Vist que el Consell Municipal de Cooperació de data 20/10/2010 va acordar que els fons 

sobrants a final d’any de la partida destinada a projectes de cooperació al desenvolupament, es 

derivarien per cobrir primeres necessitats del municipi.  

 

Vist que la Junta de Govern Local de data 14 de desembre de 2015 va aprovar un conveni entre 

Càrites i l’Ajuntament de La Garriga en el qual es fa constar que a Càrites se li atorga una 

subvenció de 9.000,00 €, que haurà de justificar amb la compra d’aliments, roba i altres articles 

de primera necessitat 

 

Vist que en el pressupost inicial de 2015 es va aprovar l’aplicació pressupostària 207 23100 

48006 ACP. BEF. ASS. Carites Parroquial Banc aliments amb un crèdit inicial de 1,00 €. 
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Vist que són subvencions previstes nominativament en els pressupostos generals de l’Estat, de 

les comunitats autònomes o de les entitats locals, aquelles que el seu objecte, dotació 

pressupostària i benefici apareixen determinats expressament en l’estat de despeses del 

pressupost. 

a) Aquelles que el seu atorgament o quantia vingui imposada a l’Administració per 

una norma de rang legal, que seguiran el procediment de concessió que resulti 

d’aplicació d’acord amb la seva pròpia normativa. Aquestes subvencions es regiran 

per la citada norma i per les demés d’específica aplicació a l’Administració 

corresponent. 

b) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en que s’acreditin raons 

d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament 

justificades que dificultin la seva convocatòria pública. 

 

Vist que s’ha procedit a una modificació de crèdit per al finançament de la despesa anteriorment 

esmentada,  amb càrrec al crèdit disponible de l’aplicació pressupostària 207 23102 48009 ACP. 

POI. FONS SOLIDARITAT 0,80 %. 

 

Vista la fiscalització de l’Àrea d’Hisenda. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

• Article 168 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.  

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions. 

• Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè 

de la Llei 39/1988, de 28 de decembre, reguladora de les Hisendes  Locals, en materia de 

presupostos. 

 

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

 

ACORDS 

 

Primer. Donar compte de la modificació de crèdit per a augmentar  la subvenció nominal a 

Càrites, amb caràcter d’interès públic local, i que per tant modifica l’annex de subvencions 
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inicialment aprovat al pressupost.  

 

Segon. El Ple de l’Ajuntament resta assabentat. 

 

INTERVENCIONS 

 

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda: 

De la partida del Fons de Solidaritat on normalment a final d’anys com tots els projectes 

s’han de justificar i normalment hi ha un sobrant de diners,el que fem és aprovar a final 

d’any aquesta dotació, en aquest cas de 9.000€ per Cáritas, perquè aquests diners 

sobrants d’aquesta partida no ens vagin, en aquest cas, a eixugar deute com ens 

obligarien si no els destinéssim . Sempre és política habitual d’aquest equip de govern 

un cop arribats a final d’any quan solen sobrar diners perquè no tots els diners dotats es 

justifiquen en els projectes, dotem amb aquests diners, 9/10.000€cada any a Cáritas.  

 

El ple resta assabentat. 

 

15. -  Informes de l’alcaldia  

 

No hi ha informes de l’alcaldia. 

 

 

16. Mocions  

 

No se’n presenten. 

 

 

17. Precs i preguntes  

 

Precs 

No se’n presenten.  

 

Preguntes escrites 

No se’n presenten.  
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Preguntes oral 

Preguntes orals que presenta el Sr. Roger Prims, regidor del grup municipal de la C.U.P-PA: 

1. Vistos els continuats incompliments, o desajustos, d’aquest ajuntament amb el PAES com 

podrien ser:  la bonificació en la taxa d’escombraries per fer compostatge domèstic, que 

s’hauria d’haver introduït el 2013,  la substitució del parc de vehicles municipal per d’altres 

de més eficients que s’hauria d’haver iniciat al 2008 i que a maig de 2015 encara consta 

com a no iniciat  i la inexistència d’un Pla per camins escolars, el qual ens consta que 

tampoc està iniciat. Volem saber quina seria la raó d’aquests incompliments i  si es té 

previst posar el PAES al dia durant el 2016 ?. 

2. Vist que l’Audiència Nacional espanyola (el tribunal hereu del TOP franquista, per 

entendre’ns) ha estat requerint documentació a municipis que van aprovar mocions de 

suport a la Resolució 9/IX del Parlament, volem saber quina actitud prendria el consistori 

garriguenc en cas que es produís la mateixa situació: si de col·laboració amb un tribunal que 

aquesta sentència justament no reconeix, o d’estricta obediència a la legalitat catalana i, per 

tant, desoint els requeriments d’aquest tribunal?. 

 

Pregunta oral que formula el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

Lligada al tema de  pressupostos i que no he dit abans li demano al Sr. Joan Esteban 

(m’ho pot respondre per correu, no cal que em contesti avui), com ho faran amb aquesta 

partida de 5.000€ que ha fet per les entitats, per saber que estan dedicades a beques 

socials.  

 

Preguntes orals que formula el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 

Bàsicament són les preguntes que no he fet al despatx d’ofici. Si s’han dut a terme 

converses amb la FUMH sobre el tema de “Catalunya Emprèn” que va ser una de les 

coses que es van parlar quan es van presentar els pressupostos. 

També demanar el resum de les despeses de la Festa Major.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Sobre el tema del PAES contestarem per escrit i explicarem totes les tasques que estem 

duent a terme de compliment del PAES, quina és la planificació, etc., són coses 

retroactives , però les tenim presents, les tenim previstes. El PAES ens el creiem i el 

volem complir. De fet va ser al mandat passat que ens varem adherir, perquè 
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l’ajuntament de la Garriga encara no estava adherit i nosaltres varem voler fer aquest 

pas.  

Referent a la resposta que donarem si des d’algun tribunal espanyol ens diuen alguna 

cosa en relació a l’acord que varem prendre sobre donar recolzament a la resolució 1/XI 

del Parlament de Catalunya, quan arribi, si és que ens arriba, farem. Ja ho parlarem, ja 

ho decidirem i ho posarem sobre la taula. Ara per ara m’estimo més no respondre 

perquè com no s’ha produït el fet m’estimo més no especular amb la resposta.  

En relació a la pregunta dels 5.000€ en beques socials dir que crec hem de trobar la 

fórmula conjuntament amb les entitats de què és el millor. Si hi ha entitats com el 

basquet que ja tenen un conveni i que ja estan duent a terme aquestes tasques socials. 

Actualment a les bases de subvenció ja hi ha alguna cosa per aquelles entitats que donen 

beques i que es puntua tenint per tant més subvenció de l’ajuntament. En tot cas referent 

a aquesta partida nova que hem incrementat amb 5.000€ ho parlarem i decidirem quina 

és la millor manera. 

En quant al conveni amb la FUMH sobre el programa Catalunya Emprèn si que s’ha 

parlat, de fet nosaltres estem duent a terme aquest programa conjuntament amb altres 

ajuntaments de la comarca, amb l’ajuntament de Les Franqueses, de Sant Feliu, Santa 

Eulàlia. Som diversos ajuntament i ho estem duent a terme directament amb treballadors 

municipals amb una subvenció de la Generalitat de Catalunya. La FUMH crec que no 

està en el Catalunya Emprèn. 

 

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

La meva pregunta i que vaig fer en aquella reunió va ser que al 2015 la FUMH ho va fer 

per una banda i l’ajuntament de la Garriga ho va fer conjuntament amb altres 

ajuntaments per una altra banda. Si s’està pagant una subvenció a FUMH no entenia per 

quin motiu no es podia fer conjuntament i replantejar-nos si ho hem de fer amb els altres 

ajuntaments i no fer-ho dues vegades.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

No s’ha lligat així perquè la subvenció de 24.000€ que li paguem anualment a la FUMH 

(deu voler dir això, no?), no va específicament per aquest programa. Però podem seguir 

valorant diferents escenaris en la nova convocatòria de subvencions.  

 

Intervé el Sr. Lluís Marco, regidor de Comerç i Emprenedoria: 
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Als convenis que tenim amb la FUMH ja es preveu que quan hi hagin objectius 

compartits aquests hauran d’estar analitzats i tractats conjuntament i això és el que 

tenim intenció de fer. De fet no fa gaire ens van fer una proposta a la que no ens vam 

afegir però varem quedar que més endavant si ho faríem. Es tractarà de què cada cosa 

que arribi es parlarà conjuntament. Això en el seu cas, en el nostre cas nosaltres tenim el 

nostre projecte, el tirarem endavant i en allò que sigui conflictiu evidentment que ho 

tractarem. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

 Referent al resum de despeses de Festa Major, li farem arribar, Sr. Valiente. 

 

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

Ja ho parlarem després del plenari, però dóna la casualitat que vostès no hi eren en 

aquella reunió quan ho vam parlar i es va dir que es miraria d’estudiar el fet, perquè 

teníem entès que el Catalunya Emprèn que l’ajuntament fa amb altres ajuntaments es 

centralitza a l’ajuntament de Les Franqueses: van sortir dubtes i bàsicament quan he vist 

el “Catalunya Emprèn” he volgut saber com està el tema.  

 

Intervé el Sr. Lluís Marco, regidor de Comerç i Emprenedoria: 

El fet que es centralitzi a Les Franqueses és perquè hi ha un municipi que és el que duu 

el pes de la sol·licitud, però a cada municipi hi ha una part del treball. Al nostre 

assumim la nostra part.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

En tot cas radiografiarem el Catalunya Emprèn per tal de tenir més clar l’escenari que 

tenim. 

 

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, la Sra. Meritxell Budó i Pla  

Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió sent les vint-i-una. hores i trenta quatre minuts, del qual 

com a Secretari dono fe. 

 

Vistiplau        

Meritxell Budó i Pla       Joaquim Rosell i López  

Alcaldessa             Secretari  


