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

29 D’ABRIL DE 2015 

 

La Garriga, vint-i-nou d’abril de dos mil quinze. 

 

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

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

 

Alcaldessa: 

Sra. Meritxell Budó i Pla (CiU) 

 

Regidors: 

Sr. Vicenç Guiu i Fàbrega (CiU)  

Sr. Josep M Torres i Ardèvol (CiU) 

Sr. Joan Esteban i Sans (CiU) 

Sra. Juliet Grau i Gil (CiU) 

Sra. Maria del Mar Canet i Baños (CiU) 

Sr. Albert  Jiménez i Romaguera (CiU) 

Sra. Neus Marrodán i Torrents (ACORD-AM) 

Sr. Albert Benzekry i Arimon (ACORD-AM) 

Sra. Maria Dolors Castellà i Puig (ACORD-AM) 

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

Sr. Xavier Bernaldo i Cararach (S.I.) 

Sr. Àlex Valiente i Almazán (PSC-PM) 

Sr. Carlos Martín i Fernández (PSC-PM)  

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

Sr. Martín Porter i Huerre  (ICV-EUiA-E)  

Sr. Fernando Jiménez i González (PP)  

 

Secretari: Sr. Joaquim Rosell i López 

Interventora: Sra. Sònia López Martínez   
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Ordre del dia: 

 
1 Aprovació actes sessions anteriors 

2 Despatx d’Ofici 

3 Autorització de compatibilitat laboral; Sr. RSO, professor de l’EMM. Grup A-1 

4 Aprovació inicial de la modificació de Pla General; Asil Hospital  

5 Aprovació inicial de la modificació de Pla General; Casino de Figaró al paratge de 

Gallicant.  

6 Aprovació de la modificació del  conveni amb l’ajuntament de Figaró per la prestació de 

serveis urbans.  

7 Aprovació de les bases específiques per a la concessió d’ajuts per pal·liar els efectes de 

les ventades produïdes el passat 9 de desembre de 2014  

8 Aprovació inicial de la modificació del contracte de recollida d’escombraries  

9 Aprovació del nou conveni amb la Fundació Universitària Martí l’Humà.  

10 Aprovació de la devolució de la garantia definitiva dipositada per l’empresa SUARA, 

concessionària del contracte de gestió del servei públic d’escola Bressol Municipal. 

11 Adjudicació del contracte de gestió de serveis públics mitjançant concessió administrativa 

de les piscines municipals de la Garriga 

12 Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 2015.10, modalitat crèdit 

extraordinari i transferències de crèdit 

13 Ratificació de la resolució d’Alcaldia-Presidència relativa a l’aprovació del pla 

pressupostari a mig termini pel període 2016 a 2018 

14 Donar compte de l’estat d’execució del pressupost vigent a 31 de març de 2015  

15 Donar compte d l’acompliment de la llei de morositat 15/2010 i del càlcul del Període 

Mitjà de Pagament en aplicació del RD635/2014 PMP 

16 Adhesió al Manifest del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament de Suport a als 

familiars dels 43 estudiants de l’Escola Normal Rural d’Ayotzinapa, desapareguts el 

passat 27 de setembre de 2014.  

17 Mocions. 

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

 

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

l’acta  núm. 68/2015 corresponent a la sessió ordinària  del dia 25 de març de 2015. 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17  membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 

S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E i 1 PP), essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova 

l’acta de la sessió ordinària del dia 25 de març de 2015. 

 

 

2. Despatx d’Ofici 

 

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

acords de la Junta de Govern Local 

 

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

promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  31/1/15 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
relació de despeses menors 
de caràcter periòdic i 
repetitiu i de personal 
corresponents al mes de 
gener per un import total de 
408.193,63 euros 

2 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  19/2/15 Rectificar errada material 
decret de 21 de gener de 
2015 d’acord la base 
d’execució del pressupost 
núm.38 relativa a bestretes, 
modificada en el Ple de 
data 25/02/2015, en la que 
s’estableix que la 
comptabilització de les 
bestretes sol·licitades pel 
personal, tant les que es 
reintegrin en un mateix 
exercici pressupostari com 
les que es reintegrin en un 
nou exercici pressupostari 
tindran un tractament 
comptable 
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extrapressupostari. 
3 Àrea d’hisenda 

promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  24/2/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdit del 
pressupost vigent núm. 
2015.06 mitjançant 
generació de crèdit finançat 
amb reemborsaments de 
préstecs (bestretes 
reintegrables) del personal 
d’aquesta Corporació. 

4 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  24/2/15 Aprovar l’expedient de 
modificació de crèdit 
número 2015.06 mitjançant 
la generació de crèdit 
finançat amb majors i/o 
nous ingressos no tributaris, 
del pressupost vigent per un 
import de 2.760,00 euros i 
disposar que es tramiti 
d'acord amb les bases 
d’execució del pressupost, 
punt quinzè. 

5 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupamen
t econòmic. 

RH  27/2/15 Rectificar errada material 
decret de 22 de gener de 
2015 d’acord la base 
d’execució del pressupost 
núm.38 relativa a bestretes, 
modificada en el Ple de 
data 25/02/2015, en la que 
s’estableix que la 
comptabilització de les 
bestretes sol·licitades pel 
personal, tant les que es 
reintegrin en un mateix 
exercici pressupostari com 
les que es reintegrin en un 
nou exercici pressupostari 
tindran un tractament 
comptable 
extrapressupostari. 

6 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupamen
t econòmic. 

RH  27/2/15 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
relació de despeses menors 
de caràcter periòdic i 
repetitiu i de personal 
corresponents al mes de 
febrer per un import total 
de 540.733,70 euros. 

7 Àrea d’hisenda 
promoció i 

RH  3/3/15 Rectificar errada material 
decret de 30 d’abril de 2014 
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desenvolupament 
econòmic. 

d’acord la base d’execució 
del pressupost núm.38 
relativa a bestretes, 
modificada en el Ple de 
data 25/02/2015, en la que 
s’estableix que la 
comptabilització de les 
bestretes sol·licitades pel 
personal, tant les que es 
reintegrin en un mateix 
exercici pressupostari com 
les que es reintegrin en un 
nou exercici pressupostari 
tindran un tractament 
comptable 
extrapressupostari. 

8 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  3/3/15 Rectificar errada material 
decret de 15 d’octubre de 
2014 d’acord la base 
d’execució del pressupost 
núm.38 relativa a bestretes, 
modificada en el Ple de 
data 25/02/2015, en la que 
s’estableix que la 
comptabilització de les 
bestretes sol·licitades pel 
personal, tant les que es 
reintegrin en un mateix 
exercici pressupostari com 
les que es reintegrin en un 
nou exercici pressupostari 
tindran un tractament 
comptable 
extrapressupostari. 

9 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via Pública  6/3/15 Avocar la competència 
delegada i concedir 
llicència d’ocupació de la 
via pública al Sr. citat al 
decret, del Bar Restaurant 
Jovi, per instal·lar una 
terrassa amb 3 taules i les 
corresponents cadires 
davant del seu establiment, 
situat al carrer Calàbria 
número 95, pel període 
anual 2015 i aprovar la 
liquidació corresponent. 

10 Alcaldia Secretaria/SJ  12/3/15 Interposar recurs contenciós 
administratiu contra la 
desestimació presumpta del 
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requeriment previ formulat 
per aquest Ajuntament de la 
Garriga, contra l’acord 
adoptat per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de  
Barcelona adoptat en  
sessió de 16 de juliol de 
2014 d’aprovació definitiva 
del projecte en sòl no 
urbanitzable per a la 
implantació d’una àrea 
forestal recreativa a la finca 
l’Artigasa (polígon 8, 
parcel·les 77 i 81) de 
Cànoves i Samalús. 

11 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament Per 

delegació 

12/3/15 Autoritzar a El Gremi 
(Associació d’arts 
escèniques) l’ús de 
l’Auditori de l’EMM, el 
dissabte 20 de juny de 
2015, de 15.00 a 24.00 h.,  
per la celebració d’un 
Concert Festa. 

12 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament Per 

delegació 

12/3/15 Autoritzar a l’Associació de 
Teatre Tots Públics “TTP” 
l’ús de l’Auditori de 
l’EMM, el dissabte 21 de 
març de 2015, de 9.00 a 
15.00 h., per poder-hi 
celebrar el dia internacional 
del teatre per a infants 

13 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament Per 

delegació 

12/3/15 Autoritzar a les AMPES de 
les escoles Giroi i 
Tagamanent l’ús de 
l’Auditori de l’EMM, el 
dissabte 6 de juny de 2015, 
de 16.00 a 20.00 h., per 
poder-hi realitzar un 
espectacle de teatre, de 
representació de les classes 
extraescolars d’ambdues 
escoles 

14 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  12/3/15 Avocar puntualment la 
competència i 
complementar les 
retribucions al 100% dels 
treballadors que van causar 
incapacitat transitòria i així 
ho han demanat, i que es 
detallen al decret.  
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15 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública   13/3/15 Avocar la competència 
delegada i concedir 
llicència d’ocupació de la 
via pública a la Sra. citada 
al decret, del bar L’Entrepà, 
per instal·lar una terrassa 
amb 4 taules amb cadires 
davant del seu establiment, 
situat al Passeig Dr. Vich 
número 4, per tot l’any 
2015 i aprovar la liquidació 
corresponent. 

16 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Medi 
ambient 

 13/3/15 Avocar la competència 
delegada i sol·licitar les 
subvencions de recursos 
materials presentades per 
l’àrea de Territori i 
Sostenibilitat de 
l'Ajuntament de la Garriga, 
que consten a la part 
expositiva, al Catàleg de 
serveis de l’any 2015, del 
Pla Xarxa de Governs 
locals 2012-2015. 

17 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació 

13/3/15 Autoritzar a l’Associació 
Dones d’Ara la cessió de la 
Sala d’Actes de la 
Biblioteca Municipal el dia 
14 d’abril de 2015 de 
18.30h a 21.00h per 
celebrar l’activitat “Clínic 
de grafologia”, d’acord amb 
la seva sol·licitud. 

18 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via Pública  16/3/15 Autoritzar a l’Agrupament 
Escolta Mossèn Jaume 
Oliveras de la Garriga 
l’ocupació de la plaça de 
l’Església el dia 22 de març 
del 2015, per celebrar la 
Festa de la Primavera, 
consistent a diferents tallers 
i jocs per infants i un 
espectacle infantil, d’acord 
amb la seva sol·licitud. 

19 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  16/3/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria dels mesos de 
desembre de 2014, gener i 
febrer de 2015 del Servei 
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de Teleassistència 
domiciliària, per un import 
de 529,90 € . 

20 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme  16/3/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
adjudica a l’empresa 
CONSTRUIMA S.L el 
contracte menor per les 
obres d’asfaltat de 230 m2 
a la Carretera 
Nova/Canonge Collell de l 
Garriga, per un import de 
7.762,76 €  (21%IVA 
inclòs). 

21 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  17/3/15 Desestimar el recurs 
d’alçada interposat en data 
2/03/2015 per la senyora 
citada al decret  contra la 
valoració de la prova 
d’ofimàtica i la seva 
adequació a les places 
convocades, en relació a la 
convocatòria de tres places 
d’auxiliar administratiu 
dintre dels Plans locals 
d’Ocupació 2015 de 
l‘ajuntament de la Garriga. 

22 Àrea de servei a 
les persones 

Esports  17/3/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la cessió de la pista 
núm. 1 al Sr. citat al decret 
en representació de 
l’Associació Arbolag pel 
dia 21 de març de les 11:00 
h a les 24:30 h per a la 
realització d’un campionat 
de futbol sala. 

23 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació 

17/3/15 Resta assabentat de la 
utilització de la sala 
polivalent de l’equipament 
de Can Raspall al Sr. citat 
al decret, en representació 
de l’Associació Cultural 
Asilah, per un reunió de 
l’associació celebrada el dia  
16 de març de 2015 de 19 a 
22h. 

24 Alcaldia Secretaria  18/3/15 Declarar la caducitat de les 
inscripcions i aprovar la 
baixa en el Padró Municipal 
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d'Habitants d'aquest 
municipi de les persones 
relacionades al decret (4), 
en haver transcorregut el 
termini de dos anys sense 
que s'hagi realitzat la 
renovació de la inscripció 
en el Padró a la qual estan 
obligats els ciutadans 
estrangers no comunitaris 
sense autorització de 
residència permanent. 

25 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  18/3/15 Pagament a justificar de 
l’àrea d’ensenyament per 
import de 250€ per fer front 
a les despeses derivades del 
funcionament de l’EMM. 

26 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  18/3/15 Iniciar l’expedient de crèdit 
extraordinari 2015.07 a 
finançar mitjançant baixes 
per anul·lació. 

27 Àrea de servei a 
les persones 

Esports Per 

delegació 

19/3/15  Autoritzar al Ushiro club 
esportiu a organitzar un 
casal poliesportiu per 
Setmana Santa en horari de 
9.00 a 13.00h al 
poliesportiu de Can 
Noguera. 

28 Alcaldia Secretaria  20/3/15 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró municipal 
d’habitants a la Sra. citada 
al decret, de l’habitatge 
situat al carrer Calàbria 
núm. 57 3r 3a per no haver 
acreditat el  requisit de la 
residència habitual en 
aquest domicili. 

29 Alcaldia Secretaria  20/3/15 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró municipal 
d’habitants al Sr. citat al 
decret de l’habitatge situat 
al carrer Calàbria núm. 57 
3r 3a per no haver acreditat 
el  requisit de la residència 
habitual en aquest domicili. 

30 Alcaldia Secretaria  20/3/15 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró municipal 
d’habitants a la Sra. citada 
al decret, de l’habitatge 
situat al carrer Calàbria 
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núm. 57 3r 3a per no haver 
acreditat el  requisit de la 
residència habitual en 
aquest domicili. 

31 Alcaldia Secretaria  20/3/15 Convocar la pròxima sessió 
ordinària del Ple a la Sala 
de Plens el dia 25 de març 
de 2015 a les 19 h i establir 
l’ordre del dia.  

32 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme  20/3/15 Requerir al  Sr. citat al 
decret perquè en un termini 
d’un mes executi l’enderroc 
d’una pèrgola- porxo 
adossat a la mitgera a la 
Ctra. de l’Ametlla, 68, de la 
Garriga, que es considera 
no legalitzable ja que la 
finca està inclosa en el  
polígon de sòl urbà 
consolidat identificat com a 
UA-27 “Carretera de 
l’Ametlla” i, en part, la 
parcel·la està afectada per 
vialitat. 

33 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació 

20/3/15 Autoritzar a l’Associació en 
Escena la cessió del 
rocòdrom de Can Violí per 
fer un taller de teles 
acrobàtiques el dia 21 de 
març de 2015 de les 16h a 
les 21 h d’acord amb la 
seva sol·licitud. 

34 Àrea de servei a 
les persones 

Esports  Per 

delegació 

23/3/15 Autoritzar al club vòlei la 
Garriga a organitzar la 
Trobada de mini vòlei el 
proper diumenge 19 d’abril 
de 2015 a la pista 
poliesportiva núm. 2 de 
8.30h a 14.00h. 

35 Alcaldia Secretaria  23/3/15 Procedir a la renovació de 
la inscripció padronal de la 
Sra. citada al decret  donat 
que ha procedit a la 
renovació de la seva 
inscripció padronal. 

36 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament Per 

delegació 

23/3/15 Autoritzar l’ús del gimnàs 
de l’Escola Pinetons al 
Club Aikido de la Garriga 
el diumenge 29 de març de 
2015, de 9 a 14 h, per a fer-
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hi una jornada d’iado. 
37 Àrea de servei a 

les persones 
Cultura Per 

delegació 

24/3/15 Concedir al Sr. citat al 
decret, en representació de 
l’Ampa Pinetons, la cessió 
del Teatre la Garriga el dia 
31 de maig de 2015 de 
10.00h a 15.00h per fer la 
presentació i exhibició de 
12.00h a 14.00h de les 
activitats extraescolars de 
dansa de les escoles 
Pinetons i Tagamanent, 
d’acord amb la seva 
sol·licitud.  

38 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  24/3/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
donar de baixa l’import de 
158,12 €, corresponent al 
rebut de menjador del mes 
de gener de 2015 de 
l’Escola Bressol Municipal 
Les Caliues de l’alumne 
MVL inclòs a la relació 
cobratòria per error. 

39 Àrea de servei a 
les persones 

Patrimoni  24/3/15 Avocar la competència 
delegada i sol·licitar al 
Catàleg de concertació de 
l’any 2015, del Pla Xarxa 
de Governs locals 2012-
2015, el recurs tècnic: 
Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic. 

40 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació 

24/3/15 Concedir al Sr. citat al 
decret, en representació de 
l’escola Sant Lluís Gonçaga 
del Bisbat de Terrassa, la 
cessió del Teatre la Garriga 
el dia 27 de maig de 2015 
per assaig de  9.00 h a 
13.00 h i el dia 28 de maig 
per assaig de 09.30 h a 
13.00 h, de 15.00 h a 17.00 
h. i de 19.00 h a 22.00 h per 
la representació musical 
dels alumnes de 4rt d’ESO, 
d’acord amb la seva 
sol·licitud. 

41 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació 

24/3/15 Concedir al Sr. citat al 
decret actuant en 
representació de 
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l’Associació Progat la 
cessió de la Sala d’Actes de 
la Biblioteca Municipal el 
dia 27 de març de 2015 de 
20.30 h a 22.30 h, d’acord 
amb la seva sol·licitud.. 

42 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  24/3/15 Autoritzar la petició de la 
Sra. ASR, tècnica auxiliar 
de Joventut (grup C1), de 
retorn a jornada completa 
amb efectes a partir del dia 
1/04/2015. 

43 Alcaldia Secretaria  24/3/15 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró municipal 
d’habitants a la Sra. DRGQ, 
de l’habitatge situat al 
carrer Tagamanent núm. 70 
per no haver acreditat el  
requisit de la residència 
habitual en aquest domicili. 

44 Alcaldia Secretaria  24/3/15 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró municipal 
d’habitants a la Sra. TLQR 
de l’habitatge situat al 
carrer Tagamanent núm. 70 
per no haver acreditat el  
requisit de la residència 
habitual en aquest domicili. 

45 Alcaldia Secretaria  24/3/15 Procedir a la renovació de 
la inscripció padronal de la 
Sra. AH  que es va donar de 
baixa per caducitat de la 
inscripció.  

46 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  24/3/15 Avocar la competència i 
contractar a la senyora 
citada al decret, com a 
tècnica auxiliar de joventut 
(grup C1-15) amb contracte 
laboral temporal 
d’interinatge per una 
jornada de 37,5h/setmanals 
(100%) a partir del dia 25 
de març i fins que 
s’incorporin del permís de 
maternitat les senyores 
TCR  i ASR, de baixa per 
maternitat. 

47 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament Per 

delegació 

24/3/15 Autoritzar a l’Associació 
Die Meisen de la Garriga 
l’ús de l’auditori de 
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l’Escola Municipal de 
Música Josep Aymerich, el 
dilluns 27 d’abril de 2015, 
de 13.30 a 15.00 h., per 
poder-hi realitzar un 
concert de música 
espanyola. 

48 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament Per 

delegació 

24/3/15 Autoritzar a Gospel Joy de 
la Garriga l’ús de l’auditori 
de l’Escola Municipal de 
Música Josep Aymerich, el 
dijous 23 d’abril de 2015, 
de 20.30 a 22.00 h., per 
poder-hi realitzar un 
concert. 

49 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament Per 

delegació 

24/3/15 Autoritzar a Acord 
Independentista la Garriga 
l’ús de l’Auditori de 
l’EMM, el diumenge 12 
d’abril de 2015, de 11.30 a 
14.30 h., per poder-hi fer 
una conferència. 

50 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament Per 

delegació 

24/3/15 Autoritzar a CUP la Garriga 
l’ús de l’Auditori de 
l’EMM, el diumenge 26 
d’abril de 2015, de 10.00 a 
15.00 h., per poder-hi fer la 
presentació de la 
candidatura a les eleccions 
municipals de la Garriga. 

51 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació 

25/3/15 Autoritzar la cessió de la 
Sala d’Actes de la 
Biblioteca Municipal al Sr. 
citat al decret, actuant en 
representació de la Societat 
Coral l’Aliança, pel dia 2 
d’abril de 2015 de 19.30h a 
22.00 h per assaig, d’acord 
amb la seva sol·licitud. 

52 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH Per 

delegació 

25/3/15 Concedir a la senyora TCR 
Professora EMM (A2-18), 
el següent permís i les 
vacances: Compactació de 
lactància: del 14 d’abril a1 
11 de maig de 2015 (19 
dies laborals), ambdós 
inclosos. Vacances de 
Nadal 2014: del 12 al 20 de 
maig (7 dies laborals), 
ambdós inclosos. Vacances 
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de setmana santa 2015: del 
21 al 26 de maig (4 dies 
laborals), ambdós inclosos. 

53 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme  25/3/15 Procedir a l’arxiu de 
l’expedient d’ordre 
d’execució incoat a la Sra. 
citada al decret, propietària 
de la finca situada a 
l’Avinguda Santa 
Margarida, núm. 31, de la 
Garriga, relatiu a revisar 
tota la longitud del mur de 
contenció i tanca i a 
realitzar les obres de 
reparació d’aquests 
paraments de la finca 
esmentada, ja que ha donat 
compliment a la mateixa. 

54 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme  25/3/15 Iniciar l’expedient per 
exigir a la Comunitat de 
Propietaris de la finca 
situada al carrer Riera, 2-4, 
de la Garriga, el 
compliment de l’obligació 
de mantenir els terrenys, les 
construccions i les 
instal·lacions en condicions 
de seguretat, salubritat i 
ornament, en relació a 
l’aplacat de la façana que es 
desenganxa. 

55 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura  25/3/15 Pagament a justificar de 
l’àrea de cultura per import 
de 80€ per fer front a les 
despeses derivades de la 
compra de material per 
l’activitat de les 
Caramelles. 

56 Alcaldia Seguretat 
ciutadana 

 25/3/15 Donar de baixa de la targeta 
d’armes tipus B a nom del 
Sr. citat al decret, 
concedida mitjançant 
resolució d’alcaldia 
0807/2013 de data 2 de 
juliol de 2013, l’arma tipus 
Airsoft, marca GOLDEN 
EAGLE M4 SYSTEM. 

57 Àrea de servei a 
les persones 

Acció Social  26/3/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
acceptar els recursos de 
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“Prevenció, detecció i 
intervenció dels 
maltractaments de les 
persones grans”  i el de 
“Millora organitzativa dels 
serveis socials bàsics”  
consistents en la realització 
de serveis i activitats de 
suport als equips de serveis 
socials bàsics inclosos en el 
Catàleg 2015 de la 
Diputació de Barcelona, 
dins del programa “Xarxa 
de governs locals 2012 – 
2015. 

58 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació 

26/3/15 Autoritzar a l’Associació en 
Escena la cessió del 
rocòdrom de Can Violí per 
fer un curs d’acrobàcia 
aèria el dia 28 de març i el 
dia 25 d’abril de 2015 de 
18.00h a 21.00 h, d’acord 
amb la seva sol·licitud. 

59 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme  26/3/15 Procedir a l’arxiu de 
l’expedient d’ordre 
d’execució incoat a 
l’empresa BANKIA, S.A., 
propietària de la nau situada 
al Polígon Industrial 
Congost, al Camí de 
Rosanes, núm. 5, de la 
Garriga, relatiu al 
manteniment i revisió dels 
desperfectes de la nau ja 
que ha donat compliment a 
la mateixa. 

60 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via Pública  26/3/15 Avocar la competència 
delegada i concedir 
llicència d’ocupació de la 
via pública al Sr. citat al 
decret, de la Gelateria 
Toscana, per instal·lar una 
terrassa amb taules i 
cadires, a la plaça de Santa 
Isabel d’abril a setembre 
del 2015, tenint en compte 
que pels mesos d’abril, 
maig, juny i setembre 
posarà 4 taules amb cadires 
i que pels mesos de juliol i 
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agost posarà 6 taules amb 
cadires i aprovar la 
liquidació corresponent. 

61 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via Pública  26/3/15 Avocar la competència 
delegada i concedir 
llicència d’ocupació de la 
via pública al Sr. citat al 
decret en nom i 
representació de la Braseria 
Can Juanillo, per instal·lar 
una terrassa amb 4 taules i 
les corresponents cadires al 
carrer Farrans, davant la 
façana lateral d’aquest 
establiment, ocupant l’espai 
d’aparcament de vehicles, 
pel període de l’1 d’abril al 
31 d’octubre del 2015 i 
aprovar la liquidació 
corresponent.   

62 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via Pública  26/3/15 Avocar la competència 
delegada i concedir 
llicència d’ocupació de la 
via pública a la Sra. citada 
al decret del forn de pa 
cafeteria Boulangerie, per 
instal·lar una terrassa amb 6 
taules i les corresponents 
cadires davant del seu 
establiment, situat a la 
Carretera Nova número 48, 
pel període de l’1 d’abril al 
30 de juny del 2015 i 
aprovar la liquidació 
corresponent. 

63 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament Per 

delegació 

26/3/15 Autoritzar a Ciutadans 
(C’S) – Partit de la 
Ciutadania l’ús de l’auditori 
de l’Escola Municipal de 
Música Josep Aymerich, el 
divendres 10 d’abril de 
2015, de 20.00 a 21.30 h., 
per poder-hi fer la 
presentació d’Ángel 
Guillen Deu com alcaldable 
de C’S a la Garriga. 

64 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament Per 

delegació 

26/3/15 Autoritzar a Autisme la 
Garriga l’ús de l’auditori de 
l’Escola Municipal de 
Música Josep Aymerich, el 
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dissabte 11 d’abril de 2015, 
de 11.00 a 14.00 h., per 
poder-hi celebrar el Dia 
Mundial de Conscienciació 
de l’Autisme, amb l’estrena 
d’un documental sobre 
Autisme la Garriga. 

65 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament Per 

delegació 

26/3/15 Autoritzar a l’Escola Sant 
Lluís Gonçaga del Bisbat 
de Terrassa l’ús de 
l’auditori de l’Escola 
Municipal de Música Josep 
Aymerich, el dilluns 20 
d’abril de 2015, de 11.00 a 
13.00 h. i de 15.00 a 17.00 
h., per poder-hi fer les 
presentacions relacionades 
amb l’intercanvi lingüístic. 

66 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  27/3/15 Avocar la competència i 
acceptar la subvenció de 
5.381 €, atorgada per la 
Diputació de Barcelona a 
l’Ajuntament de la Garriga, 
corresponent al fons de 
prestació “Suport al servei 
de menjador de les escoles 
bressol municipals”, per a 
l’any 2015. 

67 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme  27/3/15 Aprovar la memòria 
valorada corresponent dels 
treballs de reasfaltat de 
diverses zones de Can Poi i 
el carrer Nord de la 
Garriga, redactada per 
l’enginyer municipal al 
març de 2015. 

68 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme  27/3/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
adjudicar a l’empresa 
REQUENA S.A., el 
contracte menor per els 
treballs de reasfaltat de 
diverses zones de Can Poi i 
el carrer Nord de La 
Garriga, per un import de 
49.329,50€ + 21%IVA, atès 
el pressupost que consta en 
l’expedient i aprovar la 
despesa corresponent. 

69 Alcaldia Secretaria  30/3/15 Atorga delegació especial a 
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favor del regidor d’aquest 
Ajuntament Sr. Martí Porter 
Huerre, d’atribució de 
competència per celebrar el 
matrimoni en forma civil, 
essent encàrrec específic 
per aquell que s’ha previst 
contraure el dia 25 d’abril 
de 2015, en aquesta 
població,  a les 12,30 hores. 

70 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH Per 

delegació 

31/3/15 Autoritzar l’assistència de 
personal municipal als 
cursos i sessions de 
formació detallats al decret. 

71 Alcaldia Secretaria  31/3/15 Desestimar en base a totes 
les consideracions i fets 
avaluats, la reclamació 
formulada per la Sra. citada 
al decret, mitjançant la qual 
formula reclamació 
d’indemnització per 
responsabilitat patrimonial 
d’aquest Ajuntament, en 
relació amb els perjudicis 
ocasionats com a 
conseqüència dels danys 
soferts en caure a la plaça 
de Can Dachs, el dia 26 de 
febrer de 2014, a causa 
d’una xapa metàl·lica que 
cobria una rasa, per no 
existir una relació de 
causalitat entre el 
funcionament dels serveis 
de la Corporació i la 
caiguda. 

72 Alcaldia Secretaria  31/3/15 Atorgar delegació especial 
a favor de la Regidora 
d’aquest Ajuntament Sra. 
Neus Marrodán Torrents, 
d’atribució de competència 
per celebrar el matrimoni 
en forma civil, essent 
encàrrec específic per 
aquell que s’ha previst 
contraure el dia 29 de març 
de 2014, en aquesta 
població, a les 12,00 hores. 

73 Alcaldia Secretaria  31/3/15 Pagament a justificar de 
l’àrea d’alcaldia per import 
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de 121,10€  per a fer front a 
les despeses derivades de la 
reparació del telèfon mòbil 
d’alcaldia. 

74 Alcaldia Secretaria  31/3/15 Aprovar la relació de locals 
oficials i llocs públics 
reservats per a la realització 
gratuïta d’actes de la 
campanya electoral. 

75 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  31/3/15 Avocar la competència i 
nomenar a la senyora 
NMA, com a funcionària en 
pràctiques de la plaça 
d’administrativa, 
enquadrada a l’Escala 
d’Administració General, 
subescala administrativa, 
classe Administratius, 
categoria Administratiu/va 
grup C1, amb una  jornada 
de 37,5 hores setmanals 
vacants a la Plantilla de 
Personal d’aquest 
Ajuntament, amb efectes a 
partir del dia 01/04/2015, la 
qual ha complert tots els 
requisits exigits a les bases 
de la convocatòria i ha 
aprovat totes les proves del 
procés selectiu, i que ha 
estat proposada pel 
Tribunal del concurs 
oposició celebrat els dies 31 
de març de 2015. 

76 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  31/3/15 Avocar la competència i 
nomenar funcionària 
interina a la senyora MGA, 
com Administrativa (grup 
C1-14) amb una jornada de 
37,5h/setmanals (100%) a 
partir del dia 7 d’abril i fins 
que s’incorpori la senyora 
RVS, titular de la plaça, de 
la seva incapacitat 
temporal. 

77 Àrea de servei a 
les persones 

Esports  31/3/15 Autoritzar al club patinatge 
la Garriga a organitzar la 1ª 
Fase interclubs el proper 
diumenge 12 d’abril de 
2015 al poliesportiu de Can 
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Violí. 
78 Àrea de servei a 

les persones 
Ensenyament  31/3/15 Avocar la competència i 

sol·licitar l’ajut econòmic 
de 10.000,00 € a la 
Diputació de Barcelona, per 
tal de cobrir una part del 
cost de la planificació, 
organització i realització 
d’un Programa de Formació 
i Inserció (PFI), en la 
modalitat de Pla d’Iniciació 
Professional (PIP), 
d’Auxiliar en treballs de 
fusteria i d’instal·lació de 
mobles, que es durà a terme 
a l’Escola Municipal 
d’Educació (EME) durant 
el curs 2015-2016. 

79 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  2/4/15 Avocar la competència 
delegada i concedir 
llicència d’ocupació de la 
via pública a la Sra. citada 
al decret, del bar El Pont de 
Can Noguera, situat al 
carrer de Can Noguera 
número 26, per instal·lar 
una terrassa amb 4 taules i 
les corresponents cadires a 
la zona de vianants del 
Passeig Congost que limita 
amb al seu establiment, pel 
període del dia 3 d’abril al 
2 d’agost del 2015 i aprovar 
la liquidació corresponent. 

80 Àrea de servei a 
les persones 

Via pública Per 

delegació 

2/4/15 Concedir autorització a 
l’Agrupament Escolta Mn. 
Jaume Oliveres per celebrar 
un concurs de Mones de 
Pasqua el dia 5 d’abril del 
2015 a la plaça de 
l’Església, de les 09h a les 
14h,  per tal de recaptar 
fons per a les activitats 
pròpies d’aquesta entitat. 

81 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

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

82 Alcaldia Secretaria  7/4/15 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró municipal 
d’habitants a la Sra. APAO 
de l’habitatge situat al 
carrer Banys núm. 101 2n 
1a per no haver acreditat el  
requisit de la residència 
habitual en aquest domicili. 

83 Alcaldia Secretaria  7/4/15 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró municipal 
d’habitants a la Sra. OCOO, 
de l’habitatge situat al 
carrer Banys núm. 101 2n 
1a per no haver acreditat el  
requisit de la residència 
habitual en aquest domicili. 

84 Alcaldia Secretaria  7/4/15 Desestimar en base a totes 
les consideracions i fets 
avaluats, la reclamació 
formulada per la Sra. citada 
al decret, mitjançant la qual 
formula reclamació 
d’indemnització per 
responsabilitat patrimonial 
d’aquest Ajuntament, en 
relació amb els perjudicis 
ocasionats com a 
conseqüència dels danys 
soferts en caure a la vorera 
del carrer Bertí, cantonada 
amb carrer Calàbria, el dia 
15 de setembre de 2014, a 
causa d’una rajola aixecada, 
per no existir una relació de 
causalitat entre el 
funcionament dels serveis 
de la Corporació i la 
caiguda. 

85 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme  7/4/15 Desestimar el recurs de 
reposició presentat per la 
Sra. citada al decret, contra 
la resolució de l’Alcaldia de 
23/02/2015 per la que 
s’imposava una primera  
multa coercitiva de 300€ 
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per  incompliment de 
l’ordre de restauració de la 
realitat física alterada 
continguda en la resolució 
de l’alcaldia de 10/06/2013, 
d’ordre d’enderroc de les 
obres d’augment del volum 
de la planta sotacoberta de 
la finca situada al carrer 
Negociant, 44. 

86 Alcaldia Secretaria  7/4/15 Incoar expedient 
sancionador d’infracció 
administrativa relativa als 
fets següents: Embrutar-se 
en la via pública, dels quals 
es presumeix responsable a: 
BPG. Aquests fets es 
podrien tipificar com a 
lleus, d’acord amb l’article 
9.e i 12.2.a de l’Ordenança 
municipal de policia i bon 
govern, núm. 00. 

87 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  7/4/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2015.08 mitjançant 
transferències de crèdit entre 
aplicacions de despesa del 
pressupost vigent 

88 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  7/4/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2015.08, per import 
de 1.620,28  euros amb 
finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions 
pressupostàries. 

89 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  8/4/15 Avocar la competència 
delegada i concedir 
llicència d’ocupació de la 
via pública a la Sra. CAC 
per instal·lar una parada 
informativa de productes de 
cosmètica amb la 
realització d’unes enquestes 
i el sorteig d’un lot d‘aquest 
productes, al carrer Centre, 
a l’alçada de la plaça de 
Can Dachs, el dissabte 11 
d’abril del 2015. 

90 Àrea de servei a Esports  8/4/15 Avocar la competència i 
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les persones aprovar la relació 
cobratòria corresponent al 
mes d’abril de 2015 de 
l’activitat de karate, de 102 
valors i d’un import de 
2.552,80€ i de l’activitat de 
gimnàstica d’adults, de 16 
valors i d’un import de 
256,00€. 

91 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  8/4/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits per 
incorporació de romanents 
de crèdits d’exercicis 
anteriors, del pressupost de 
2015, núm. 2015.09 

92 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  8/4/15 Aprovar la proposta de 
modificació per 
incorporació de romanents 
de crèdit núm. 2015.09, per 
import de 918.657,89 euros. 

93 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació  

9/4/15 Concedir autorització a 
l’Institut Manuel Blancafort 
per instal·lar una parada al 
carrer Centre, a l’alçada de 
la plaça de Can Dachs, els 
dissabtes 11, 18 i 25 d’abril 
2015, per tal d’informar 
sobre una caminada 
solidària i al mateix temps 
poder-s’hi inscriure. 

94 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  9/4/15 Avocar la competència i 
aprovar la relació 
cobratòria mes d’abril de 
2015 de l’EMAD, de 248 
valors i import 9.149,77 €, 
la relació cobratòria del 
mes d’abril de 2015 de 
l’EME, de 45 valors i 
import 3.311,75 € i la 
relació cobratòria del mes 
d’abril de 2015 de 
l’Escoleta de Teatre, de 31 
valors i import 2.100,00 €. 

95 Alcaldia Secretaria  10/4/15 Considerar provats els fets 
següents: Alteració de 
l’ordre i la tranquil·litat 
pública amb escàndols i 
molèsties als veïns amb 
sorolls, de conformitat amb 
els documents que consten 



 

p.o. 29/04/2015 
 

24 

a l’expedient, declarar que 
els fetes exposats són 
constitutius d’una infracció  
lleu i imposar una sanció de 
100€. 

96 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública   10/4/15 Avocar la competència 
delegada i concedir 
llicència d’ocupació de la 
via pública a la Gelateria El 
Trèvol SCP per instal·lar 
una terrassa amb 8 taules i 
les corresponents cadires 
davant del seu establiment, 
situat a la plaça de Can 
Dachs número 10, durant el 
mes d’abril del 2015 i 
aprovar la liquidació 
corresponent. 

97 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  10/4/15 Avocar la competència i 
aprovar la relació 
cobratòria del mes d’abril 
de 2015 (quota mensual 
d’abril i menjador de març) 
de l’Escola Bressol 
Municipal Les Caliues, de 
172 valors i d’import 
24.257,53 € 

98 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  10/4/15 Modificar l’apartat A), lD) 
de la fase de concurs relatiu 
a l’experiència laboral en 
els termes detallats al decret 
del concurs oposició per a 
la provisió d’una plaça de 
caporal, grup (C2-16) i 
aprovar el dia lloc i hora de 
les proves selectives així 
com la llista d’admesos i 
exclosos. 

99 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  10/4/15 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
relació cobratòria dels 
rebuts corresponents al mes 
d’abril del curs 2014/15 de 
l’Escola Municipal de 
Música “Josep Aymerich”, 
de 388 valors, per un 
import de 21.571.40 euros. 

100 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme   10/4/15 Procedir a l’arxiu de 
l’expedient d’ordre 
d’execució incoat als, 
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propietaris de la finca 
situada entre els carrers 
Cami Ral 5, Passatge 
Romaní 1 i 3, Passeig 
Congost 9, de la Garriga, 
relatiu al tancament dels 
forats d’obra amb un 
element fix per possibles 
afectacions a la via pública 
de la finca esmentada donar 
que s’ha donat  complement 
a la mateixa. 

101 Alcaldia  Secretaria  13/4/15 Procedir a la renovació de 
la inscripció padronal del 
Sr. MA en aplicació de les 
consideracions que consten 
a la part expositiva. 

102 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació 

13/4/15 Concedir a la Sra. citada al 
decret en representació de 
l’entitat Cor Sarabanda, la 
cessió de la Sala Polivalent 
del Teatre la Garriga el dia 
19 d’abril de 2015 per fer 
un taller corporal-vocal de 
10.00h a 14.00h, d’acord 
amb la seva sol·licitud. 

103 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura  13/4/15 Avocar la competència 
delegada i adjudicar, de 
conformitat amb ell Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del sector 
públic, a l’empresa 
l’empresa Associació 
Cultural Dos per Quatre, el 
contracte menor de serveis 
consistent en 
l’enregistrament, treballs 
musicals i edició del CD 
“La Garriga, un passeig per 
la sardana” realitzat per la 
Cobla Sant Jordi, per un 
import de 6.000 euros, 
exempts d’IVA, atès el 
pressupost que consta en 
l’expedient i aprovar la 
despesa corresponent.  

104 Àrea d’hisenda 
promoció i 

RH  13/4/15 Avocar la competència i 
acordar la situació 



 

p.o. 29/04/2015 
 

26 

desenvolupament 
econòmic. 

administrativa de Comissió 
de Serveis del funcionari de 
carrera d’aquest 
Ajuntament, senyor LDPR, 
de l’Escala d’Administració 
Especial, Subescala Serveis 
Especials, Classes Policia 
Local, categoria Agent, 
grup C2, per a prestar els 
seus serveis a l’Ajuntament 
de Canet de Mar, d’acord 
amb la normativa vigent, 
amb efectes del dia 
1/05/2015 i fins el dia 
30/04/2016, amb reserva de 
lloc de treball que 
actualment ocupa a 
l’Ajuntament de la Garriga 

105 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  14/4/15 Avocar la competència i 
aprovar la relació 
cobratòria del mes d’abril 
de 2015 (quota mensual 
d’abril i menjador de març) 
de l’Escola Bressol 
Municipal Les Caliues, de 
172 valors i d’import 
24.257,53 €. 

106 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública   14/4/15 Avocar la competència 
delegada i concedir 
llicència d’ocupació de la 
via pública al Sr. citat al 
decret per instal·lar un 
circuit de jocs anomenat 
Poni Games, a la plaça de 
Can Dachs, el dia dels Tres 
Tombs (19/4/2015), en el 
que s’ofereix un recorregut 
amb ponis per a nens, en un 
espai delimitat i aprovar la 
liquidació corresponent. 

107 Alcaldia Secretaria  14/4/15 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 (2). 

108 Alcaldia Secretaria  14/4/15 Incoar expedient per donar 
de baixa del padró 
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municipal d’habitants, per 
no haver acreditat el  
requisit de la residència 
habitual en aquest municipi, 
les persones detallades al 
decret (6). 

109 Alcaldia Secretaria  14/4/15 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 (6). 

110 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH Per 

delegació 

14/4/15 Concedir a la senyora 
citada al decret, Tècnica 
Auxiliar Informàtica (C1-
14), el següent permís: 
Compactació de lactància: 
del 3 de juny a 1’1 de juliol 
de 2015 (19 dies laborals), 
ambdós inclosos. 

111 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  14/4/15 Avocar la competència i 
sol·licitar a l’Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera que autoritzi 
l’adscripció temporal al 
nostre Ajuntament, en 
comissió de serveis, del 
funcionari de carrera, agent 
de la policia local, el senyor 
IRP, a partir del dia 
1/05/2015 i fins el dia 
30/04/2015, ambdós 
inclosos. 

112 Alcaldia Secretaria  14/4/15 Avocar puntualment la 
competència i adjudicar el 
contracte de serveis de 
manteniment dels aparells 
elevadors de les 
dependències municipals 
amb efecte del dia 1 de 
maig de 2015, a l’empresa 
Thyssen Krupp Elevadores. 

113 

 

Alcaldia Secretaria  14/4/15 Donar la conformitat de 
l’Ajuntament de La Garriga 
a l’atorgament d’una 
comissió de serveis al 
senyor DCV funcionari 
d’Administració local amb 
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habilitació de caràcter 
nacional de les subescales 
de secretaria intervenció i 
secretaria, categoria 
d’entrada, per ocupar el lloc 
de treball de Secretaria de 
l’Ajuntament de Rubí, per 
un termini d’un any, 
prorrogable per un any més, 
si s’escau. 

114 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

14/4/15 Concedir autorització a 
l’Associació Grup-5 
Classicrally de Cardedeu 
per, amb motiu de la 
celebració de la 4ª Volta al 
Maresme de regularitat per 
a vehicles clàssics que 
organitzen el dia 18 d’abril 
del 2015, poder realitzar el 
pas pel municipi de la 
Garriga. 

115 Alcaldia Secretaria  14/4/15 Adscriure al Sr. Joaquim 
Rosell i López, 
vicesecretari d’aquesta 
corporació, i en la seva 
qualitat de funcionari 
d’administració local amb 
habilitació de caràcter 
estatal a les funcions de 
secretari de la corporació, 
amb efectes del dia 14 
d’abril del 2015 i fins al 
cessament del Sr. DCV 
com a secretari titular. 

116 Àrea de servei a 
les persones 

Acció social  15/4/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria dels mesos de 
gener, febrer i març de 
2015 del Servei de 
Teleassistència 
domiciliària, per un import 
de 2.996,34. 

117 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  15/4/15 Avocar la competència 
delegada i concedir 
llicència d’ocupació de la 
via pública a la Sra.citada al 
decret, del bar La Pastoral, 
per instal·lar una terrassa 
amb 2 taules i les 
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corresponents cadires 
davant del seu establiment, 
situat al carrer dels Banys 
número 57, pel període del 
16 d’abril al 15 de juliol del 
2015 i aprovar la liquidació 
corresponent. 

118 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  15/4/15 Avocar la competència 
delegada i concedir 
llicència d’ocupació de la 
via pública a la Sra. citada 
al decret de la Cafeteria 
Can Lluís, per instal·lar una 
terrassa amb 3 taules i les 
corresponents cadires 
davant del seu establiment, 
situat al carrer Torrent dels 
Murris número 2, pel 
període d’abril a juny del 
2015 i aprovar la liquidació 
corresponent. 

119 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

16/4/15 Concedir autorització a 
l’Associació de Joves 
Assemblearis del Poble per 
instal·lar una parada 
informativa al carrer 
Centre, a l’alçada de la 
plaça de Can Dachs, els 
dies 18 i 25 d’abril del 
2015. 

120 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  16/4/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
donar de baixa l’import de 
96,99€, corresponent al 
segon rebut de material dels 
Cicles Formatius de 
l’EMAD del curs 2014/15 
de l’alumne P.G.A. 

121 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  16/4/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
donar de baixa l’import de 
120,00€, corresponent al 
rebut del tercer trimestre 
del curs d’Anglès 
Intermediate 2014/15 de 
l’EME de l’alumna L.C.A. 

122 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  16/4/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
donar de baixa l’import de 
75,00€, corresponent al 
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rebut del tercer trimestre 
del curs d’Anglès Pre-
Intermediate 2014/15 de 
l’EME de l’alumna K.S.B. 

123 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura  17/4/15 Avocar puntualment la 
competència i sol·licitar a 
l’Oficina de Difusió 
Artística de la Diputació de 
Barcelona la subvenció per 
a projectes de comunicació 
i públics dels espais 
escènics municipals 
relacionats amb les arts en 
viu, en el marc del Protocol 
d’Adhesió al Circuit de la 
Xarxa d’espais escènics 
Municipals per l’any 2015, 
per un import de 3.839,60 
€. 

124 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  17/4/15 Avocar la competència 
delegada i concedir 
llicència d’ocupació de la 
via pública a la Sra. citada 
al decret per instal·lar una 
parada informativa sobre el 
producte comercial 
Tupperware al carrer 
Centre, a l’alçada de la 
plaça de Can Dachs, el 
dissabte 18 d’abril del 2015 
i aprovar la liquidació 
corresponent. 

125 Àrea de servei a 
les persones 

Turisme  20/4/15 Pagament a justificar de 
l’àrea de Turisme, per 
import de 570€, per fer 
front a les despeses 
derivades de la compra de 
material per la Festa de 
Corpus 2015. 

126 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura  20/4/15 Avocar puntualment la 
competència i autoritzar el 
següent acte proposat pel 
Cafè del teatre:  Divendres  
24 d’abril a les 19 h 

Xerrada sobre les TTIP 
127 Àrea de servei a 

les persones 
Cultura  20/4/15 Avocar puntualment la 

competència i concedir al 
Sr. citat al decret, actuant 
en representació de 
l’Associació de Veïns del 
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Barri de les Roques, el 
permís per fer un vermut 
poètic el dia 26 d’abril de 
2015, concretament al 
passeig Congost, número 
270, d’acord amb la seva 
sol·licitud. 

128 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura  20/4/15 Avocar puntualment la 
competència i autoritzar a l’ 
AAVV del Barri de 
Montserrat de la Garriga la 
celebració de la Festa anual 
del Barri de Montserrat els 
dies 24 de les 22.00 h  a les  
01.00 h, i 25 d’abril de 
2015 de  les 10.30 h  a es 
02.00 h, d’acord amb la 
instància de data 31 de 
març de 2015. 

129 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura  Per 

delegació 

21/4/15 Autoritzar la cessió de  la 
Sala d’exposicions i jardí 
de l’equipament de Can 
Raspall al Sr. CMF, en 
representació del PSC  La 
Garriga, per la celebració 
de la presentació de 
candidats i candidates PSC 
Vallès Oriental. 

130 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via Pública Per 

delegació 

21/4/15 Concedir autorització al Sr. 
FXFG per informar a la 
ciutadania de l’estat del 
procés constituent per mitjà 
d’un servei de megafonia 
instal·lat a la plaça de 
l’Església els dies 27 
d’abril, 27 de maig, 27 de 
juny, 27 de juliol i 27 
d’agost del 2015, de les 
19:30h a les 20.00h i per a 
tal acte poder disposar 
d’una presa de corrent de 
l’ajuntament. 

 Seguretat 
Ciutadana 

Seguretat 
Ciutadana 

  Resum d’infraccions de 
trànsit del  dia 16  de març 
al dia 15 d’abril de 2015. 

 
 
Acords Junta Govern Local 
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J.G.L. de 23/3/15 No hi ha assumpte per donar compte al ple. 

J.G.L. de 7/4/15 No hi ha assumpte per donar compte al ple. 

J.G.L. de 20/4/15 No hi ha assumpte per donar compte al ple. 

 

INTERVENCIONS 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de S.I.: 

Bona tarda, tenim 4 punts a comentar i a aclarir. El primer és el número 10, també els  

números 32, 86, 113 i 115, que són sobre el  mateix tema i volem un aclariment.  

També el número 85. 

 

Intervé el Sr. Carlos Martín, regidor del grup municipal del PSC: 

Nosaltres volem aclariments sobre el número 10 i els números 32, 71, 95 i finalment 

tinc un petit dubte en relació al 42 i 46 que són unes reduccions d’horaris per baixes de 

maternitat i crec que al ser molt similars, en algun punt s’han intercanviat els noms. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 En prenc nota i ja ho modificarem. 

 

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

 Coincideixo en tots els punts, el 10, el 32 i el 85. 

 

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:  

Volem que ens expliquin els número 2 i 5, que s’assemblen, són unes rectificacions, i 

els número 7 i 8, també rectificacions.  

També el número 21, el 73 i el 125. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Els números 2, 5, 7 i 8, aquestes errades que comentava el Sr. Fernando Jiménez, fan 

referència a què al ple del mes de febrer varem establir unes  correccions en temes de 

bestretes del pressupost municipal i aquests decrets es corresponen amb aquestes 

errades. S’havia corregit de manera genèrica via plenari i calia fer aquestes a títol 

individual.  

El número 10, és la interposició per part de l’ajuntament d’un recurs contenciós 

administratiu contra la desestimació presumpta del requeriment previ que en el seu dia 
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va formular  l’ajuntament de la Garriga contra l’acord acceptat per la Comissió 

d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) al mes de juliol de 2014, del projecte en sòl no 

urbanitzable per la implantació d’una àrea forestal recreativa a la finca de l’Artigassa. 

Com tots ja sabem i perquè ens entenguem, al berenador de l’Artigassa.  

Expliquem com està aquest tema donat que tots ho han preguntat. Al mes de gener 

l’ajuntament de la Garriga un cop té informació de la voluntat per part d’un promotor 

particular de fer un berenador a la zona, que encara que no és terme municipal de la 

Garriga, confrontat amb el nostre terme municipal i alhora tot l’accés a aquesta zona 

passava pel nostre municipi en un projecte en què, entre d’altres coses, havien obviat 

que hi havia un pas a nivell sense barrera amb tot el que això comporta, i que com a 

mínim entenem digne d’estudi.  

L’ajuntament va fer un requeriment, que en terminologia legal seria un recurs de 

reposició, però que entre administracions es diu requeriment previ a la CTUB 

manifestant el nostre desacord amb que es dugués a terme aquesta activitat en aquesta 

zona al·legant diversos motius. Un d’ells era l’accés, però hi havia de molt diversos. 

Aquest requeriment encara no s’ha contestat i per tant com tenien de termini fins el 30 

de març per poder interposar un recurs contenciós ho hem fet. Aquest recurs contenciós 

ha estat admès a tràmit i ara a l’ajuntament li pertoca presentar la demanda legal contra 

la CTUB i tenim de termini fins el 24 de maig d’enguany. 

Actualment des dels serveis jurídics de l’ajuntament s’està preparant aquesta demanda 

per presentar al jutjat corresponent.  

Paral·lelament he estat parlant amb la Conselleria de Territori i amb el Conseller, amb 

representants de la Conselleria i estan treballant la resposta al requeriment previ que van 

fer . Si aquesta resposta del requeriment previ és favorable als interessos de 

l’ajuntament de la Garriga òbviament retiraríem el requeriment i la demanda perquè ja 

hauríem assolit el que volíem que és que no es desenvolupi aquesta activitat en aquesta 

zona, però els falta rebre l’informe del Departament de Cultura. Tan bon punt la 

comissió rebi l’informe podran emetre, o no, corregir, o no, el dictamen que en el seu 

dia van donar referent a aquesta activitat. 

El número 21 es refereix a què l’ajuntament de la Garriga desestima un recurs d’alçada 

que va interposar el dia 2 de març una persona  que es va presentar a unes proves de 

selecció de personal d’aquí, de l’ajuntament i que va considerar que la prova 

d’informàtica no s’adequava a la plaça convocada. Des de  Recursos Humans i els altres 

serveis que participen d’aquest procés de selecció es va considerar que la prova 
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s’adequava perfectament. De fet la resta de candidats van poder fer la prova . Per tant es 

desestima el recurs. 

El número 32 és un tràmit de disciplina urbanística en què mitjançant una denúncia 

veïnal l’ajuntament va tenir coneixement que un veí havia construït un porxo on no 

tocava. Òbviament quan l’ajuntament rep una denuncia d’aquests temes ha d’actuar i 

així s’ha fet. Es va donar audiència a l’afectat. S’ha intentar treballar per veure com es 

podia solucionar aquest tema, però  no s’ha pogut resoldre i per tant el que li pertoca a 

l’ajuntament es requerir al propietari perquè en el termini d’un mes executi l’enderroc 

d’aquesta pèrgola que està fora de planejament.  

El número 71 és la desestimació en base a consideracions i fets avaluats per part dels 

serveis jurídics de l’ajuntament d’una reclamació per responsabilitat patrimonial en què 

demanaven una  indemnització a l’ajuntament de la Garriga a conseqüència dels danys 

soferts per una persona a la plaça de Can Dachs. Es considera que els fets avaluats no 

proven els fets i per tant es desestima la reclamació. 

El 73 fa referència al fet que el meu telèfon mòbil va patir un atropellament a la via 

pública i es va haver de portar a reparar a la casa. Un atropellament real d’un cotxe 

perquè el telèfon em va caure. 

Al número 85  es desestima un recurs de reposició que va interposar una veïna contra 

una resolució en la qual s’imposava una primera multa coercitiva per incomplir una 

ordre de restauració de la realitat física alterada. És a dir  una ordre d’enderroc d’unes 

obres d’augment de volum, d’una planta sotacoberta que havien fet sense permís i fora 

de planejament,. Per tant des de l’ajuntament es requereix l’enderroc, al no fer-ho se 

l’imposa una primera multa. Cal dir també que es va fer una ordre de paralitzar les obres 

i lluny de fer-ho van continuar. És a dir l’incompliment urbanístic en aquest cas ha estat 

reiterat. Finalment tenen l’ordre d’enderrocar i de fet ja han vingut a recollir i pagar la 

llicència per enderrocar aquest volum que varen construir de més, fora  de planejament. 

En quant al número 86, això “d’embrutar-se” és una terminologia que ja hem parlat en 

altres plens. 

 

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

És la terminologia que consta a l’ordenança. S’ha de dir que l’ordenança és antiga, però 

és la vigent. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 
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 És una terminologia que fa referència a fer actes incívics a la via pública.  

El 95 referent a uns fets provats d’alteració de la tranquil·litat pública amb escàndols i 

soroll a la via pública, fets que  són constitutius d’una infracció lleu i s’imposa una 

sanció de 100 €   

El 113 no sé si fa referència al Sr. secretari o a la Sra. interventora. Ens ho explicarà 

millor el senyor secretari perquè pels que no tenim al cap el funcionament del 

funcionariat és una mica complexa. Diguem que els funcionaris ocupen una plaça però 

en realitat no la volen i agafen una comissió de serveis per anar-se’n a un altre poble... 

és un moviment de llocs. 

Aquí a la Garriga el que passa és que tenim una plaça de secretari que està ocupada 

“accidentalment” ( no sé si és la paraula correcta Sr. secretari?) , pel secretari que tenim 

actualment però que en realitat és vicesecretari i fa de secretari en funcions ... 

 

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

 De secretari adscrit, perquè són dues places d’habilitació estatal. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

Diguem que ha vingut un secretari estatal a ocupar la plaça de secretari però a l’hora se 

n’ha anat de comissió de serveis a un altre ajuntament, és així Sr. secretari?. 

 

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

Abans això era més senzill, es renunciava a la plaça i es demanava un nomenament 

provisional, però ara amb la nova llei, amb la LRSAL, s’ha modificat i tot s’ha 

centralitzat i totes les autoritzacions depenen de la Direcció General de l’Administració 

Local (DGAL) per delegació del govern. Els funcionaris d’habilitació estatal han de 

prendre possessió però no poden renunciar i l’única manera de moure’s és demanant 

una comissió de serveis i és el tràmit que s’ha fet ara.  

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

Aquest decret va lligat amb el número 115. Mentrestant hi ha hagut aquest impàs 

d’aquest secretari que ocupava la plaça de la Garriga i mentre no demanava la comissió 

de servei al poble on anava, el Sr. Rosell que és el vicesecretari adscrit a l’ajuntament, 

va passar a ser secretari. 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de S.I.: 
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 Això és un fet provisional, de fa quants anys?.  

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

 És nou amb LRSAL.  

 

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

La meva plaça va ser creada per aquest ajuntament i està aprovada pel plenari. Es va 

crear, és d’abast estatal i es va cobrir per concurs. Molts ajuntaments poden tenir les 

dues places, la diferencia és que si manca el secretari, al vicesecretari, per normativa, se 

l’adscriu a la plaça de secretari sense cap nomenament extern. 

 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de S.I.: 

 Per aclarir-nos, la plaça és seva ? 

 

Segueix el Sr. Rosell: 

La plaça de vicesecretari si. La de secretari està vacant i jo estic adscrit i faig les tasques 

de secretari, però en realitat estan les dues reconegudes.  

 

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

Això voldria dir que si el secretari que té la plaça de secretari la reclama haurem de tenir 

un secretari i un vicesecretari en aquest ajuntament?. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

La plantilla municipal així ho contempla i  pressupostàriament estan dotades les dues 

places. 

Finalment el número 125, el darrer que havien preguntar, és un pagament a justificar de 

l’àrea de Turisme per fer front a les despeses derivades de la compra de material de la 

festa de Corpus per un import de 570€. Ara mateix no puc detallar quin tipus de 

material és el que han comprat, però és tot per la festa de Corpus.  

 

El Ple de l’Ajuntament resta assabentat 

 

 

3. Autorització compatibilitat de personal laboral municipal; senyor RSO, professor de 
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l’EMM (Grup A1). 

 

ÀREA FUNCIONAL: RH 

 

ANTECEDENTS 

 

1. El 24 de març de 2015, el senyor RSO, va sol·licitar (R.E.: 1640/2015) la compatibilitat per 

portar una segona activitat pública com a professor de l’Escola Municipal de Música de Caldes 

de Montbui. 

 

2. El Sr. RSO ja té concedida pel Ple aquesta compatibilitat. No obstant en l’acord de Ple 

s’estableix que aquesta autorització de compatibilitat es revisarà cada any. 

 

3. Les circumstancies per les quals el treballador demana la compatibilitat han canviat 

lleugerament respecte a les que es van concedir inicialment. 

 

4. El senyor Rafel Sala Ollé exerceix en règim de dedicació ordinària (70% de la jornada que 

són 26,25h/setmana) les funcions de professor de l’EMM. 

 

Activitat principal: Ajuntament de la Garriga.  

Lloc de treball:  professor de l’EMM 

Règim: Laboral. Grup A1 

Jornada setmanal:  26,25 hores 

 

2ª Activitat pública: Professor de l’Escola Municipal de Música de Caldes de Montbui, grup A. 

Règim: laboral fix. 

Horari: dimecres i divendres (9h/setmana que suposa un 24,00% de jornada), compatible amb 

l’horari laboral 1ª activitat pública. 

 

5. Vist que el 30 de març de 2015, la coordinadora i el regidor responsable de l’àrea emeten 

informe en el que diuen que sempre que el desenvolupament del segon lloc de treball no 

interfereixi amb l’horari que desenvolupa a l’Ajuntament de la Garriga, no hi hagi interessos 

comuns i s’ajusti al que preveu la normativa vigent en matèria de compatibilitat, s’informa 

favorablement a aquesta autorització. 
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FONAMENTS DE DRET 

 

PRIMER. El desenvolupament d’un lloc de treball en l’Administració local serà incompatible 

amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat pública o privada que pugui impedir o 

menystenir l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o 

independència. 

 

SEGON. La Legislació aplicable és la següent: 

— Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 

Administracions Públiques. 

— Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al sevei de 

l’Administració de la Generalitat. 

— Real Decreto 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de 

l’Administració de l’Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes i empreses dependents. 

— Article 50.9 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats Locals. 

— Articles 22.2.q) y 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local. 

— Capítol 2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al 

servei de les entitats locals. 

 

TERCER. Consideracions jurídiques: 

 

A. D’acord amb el que estableix l’article 3 de la Llei 53/1984, el personal comprès en 

l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei només podrà dur a terme un segon lloc de treball o 

activitat en el sector públic en els supòsits previstos en la mateixa per les funcions de 

docent i sanitària, en els casos a que es refereixen els articles 5è i 6è i en els que, per raó 

d’interès públic, es determini en el Consell de Ministres, mitjançant Reial Decret, o òrgan 

de govern de la Comunitat Autònoma, en l’àmbit de les respectives competències; en 

aquest últim supòsit l’activitat només podrà ser prestada en règim laboral, a temps parcial 

i amb duració determinada, en les condicions establertes per la legislació laboral. Per 

l’exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de 

compatibilitat, que no suposarà modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs 
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de treball i que es condiciona a l’estricte compliment en ambdós. En tot cas l’autorització 

de compatibilitat s’efectuarà a raó de l’interès públic. 

 

B. D’acord amb allò que estableixen els articles 324.1 i 324.2.b del Decret 214/1990, de 30 

de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, que 

estableixen que el personal comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament solament 

pot tenir un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic si ho exigeix 

l’interès del mateix sector públic i que concorre l’interès públic si la funció docent objecte 

de la segona activitat està directament relacionada amb la funció de l’activitat principal. 

 

C. També l’article 326.2. a. del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

reglament del personal al servei de les entitats locals, estableix que és un supòsit de 

compatibilitat l’exercici d’un segon lloc de treball o d’una segona activitat en el sector 

públic quan la seva prestació sigui a temps parcial i aquesta mateixa consideració l’hagi 

atribuït el ple de la corporació o òrgan màxim de l’entitat local al lloc de treball principal 

i així figuri en la relació de llocs de treball. 

 

D. Existeixen determinades activitats que es troben excloses de l’aplicació del règim 

d’Incompatibilitats i poden realitzar-se lliurement sense necessitat d’autorització o 

reconeixement de compatibilitat. En concret, les assenyalades a l’article 19 de la Llei 

53/1984, (les derivades de l’Administració del patrimoni personal o familiar; la direcció 

de seminaris; la participació en Tribunals qualificadors de proves selectives per ingressar 

a l’Administració pública; la producció i creació literària; l'impartir cursos en centres 

oficiales destinats a la formació de funcionaris, quan no tinguin caràcter permanent o 

habitual ni suposin més de setanta-cinc hores l’any etc. 

 

E. D’acord amb el que estableix l’article 50.9 del Real Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic 

de les entitats Locals i l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 

Bases de Règim Local l’autorització de compatibilitat del personal al servei de les entitats 

locals per a un segon lloc o activitats en el sector privat correspon al Ple. 

 

QUART. El procediment per reconèixer la compatibilitat és el següent: 

A. L’exercici d’un segon lloc de treball o d’una segona activitat en l’àmbit públic requerirà el 



 

p.o. 29/04/2015 
 

40 

previ reconeixement de compatibilitat per part del ple. 

No podrà modificar la jornada de treball i horari de l’interessat i quedarà automàticament sense 

efecte en cas de canvi de lloc de treball.  

Es tracta d’un acte reglat, sempre que no concorrin els supòsits de prohibició i s’acompleixi allò 

que disposa la llei reguladora.  

 

B. La resolució motivada reconeixent la compatibilitat s’haurà de dictar en el termini de dos 

mesos. 

 

C. Quant als efectes del silenci administratiu s’ha d’estar a allò que estableix l’article 43.2 de la 

Llei 30/1992, és a dir s’entendrà com a positiu.  

 

D. Totes les resolucions de compatibilitat per exercir un segon lloc de treball o d’una segona 

activitat a l’àmbit públic s’inscriuran al registre de personal corresponent.  

 

E. L’incompliment de la Normativa en matèria d’incompatibilitats serà, segons l’article 20 de la 

Llei 53/1984, sancionat conforme al règim disciplinari aplicable com falta molt greu.  

 

CINQUÈ. Vist que anteriorment al senyor Rafel Sala Ollé, ja se li havia atorgat la 

compatibilitat, dins de l’exercici 2011 tot i que va ser atorgada amb la condició que fos 

revisable anualment. 

 

Vistos l’informe favorable del secretari de la Corporació en data 7 d’abril de 2015. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Autoritzar al senyor RSO per poder exercir com a Professor de l’Escola Municipal de 

Música de Caldes de Montbui, 9 hores a la setmana fora de l’horari de treball a l’Ajuntament de 

la Garriga, mentre que es compleixin les consideracions esmentades en la part expositiva del 

dictamen. 

 

Segon. Establir que aquesta autorització de compatibilitat per a l’exercici dels dos llocs del 
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demandant quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc de treball.  

 

Tercer. L’exercici d’aquesta activitat no pot suposar modificacions en la jornada de treball 

establerta ni en l’horari del lloc de treball que aquest treballador exerceix a l’Ajuntament de la 

Garriga. 

 

Quart. Establir que aquesta resolució de compatibilitat per l’exercici d’un segona activitat a 

l’àmbit públic s’inscriurà al registre de personal corresponent. 

 

Cinquè. Determinar que aquesta autorització de compatibilitat serà revisable anualment. 

 

Sisè. Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea corresponent i al Comitè Unitari 

de Personal. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. Dolors Castellà, regidora de serveis interns (RH): 

Novament portem a ple una autorització de compatibilitat laboral, en aquest cas també 

és un professor de l’Escola Municipal de música (EMM) de la Garriga. Aquest senyor ja 

té la compatibilitat aprovada d’altres anys i com ja sabeu cada any s’ha de renovar. 

Treballa un 70% de la seva jornada a l’EMM de la Garriga i ara el que demana és la 

compatibilitat per treballar un 24 % de la jornada a l’Escola municipal de música de 

Caldes. No hi ha cap problema pel que fa a la normativa vigent local i per tant es 

proposa l’autorització de la compatibilitat d’aquest senyor perquè pugui fer aquestes 9 

hores a la setmana fora del seu horari de treball de l’ajuntament de la Garriga i les pugui 

exercir a l’Escola municipal de música  de Caldes. Ho posem a la consideració de tots 

vostès.  

 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de S.I.: 

 No hi posem cap impediment. 

 

Intervé el Sr. Carlos Martín, regidor del grup municipal del PSC: 

Tenint en compte que no té una jornada complerta i seguint la filosofia de totes les 

compatibilitats que hem fet. Evidentment estem d’acord.  
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Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

Estem en el mateix cas que el darrer que varem aprovar, que és un professor de l’escola 

de música que té aquesta compatibilitat atorgada fa temps i que l’únic que fa és 

complementar la seva jornada, per tant en aquest cas no hi ha res a discutir.  

 

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:  

 Restem assabentats i estem d’acord.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 

S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 

proposta d’acord. 

 

 

4. Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General Municipal d’Ordenació de 

l’àmbit de l’illa de l’Asil-Hospital 

 

ÀREA FUNCIONAL: SJ/Urbanisme 

 

ANTECEDENTS : 

 

Vist que s’ha presentat per la Fundació Asil Hospital la  modificació  puntual del Pla General 

d’Ordenació vigent, en l’illa situada entre els carrers La Doma, Llerona, Caritat i Consell, de  

propietat de la Fundació esmentada. 

 

Vist que la modificació proposa regularitzar i adequar els paràmetres urbanístics del Pla General 

d’Ordenació vigent, en l’illa ocupada actualment per les instal·lacions de l’Asil-Hospital, 

situada entre els carrers La Doma, Llerona, Caritat i Consell d’aquesta població, per tal 

d’adaptar-los als de l’entorn i a les necessitats funcionals de l’equipament,  així com fixar el 

destí privat de l’equipament. 

 

FONAMENTS JURÍDICS : 

 

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

per DL 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (TRLUC), en relació 
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a la definició, contingut, determinacions mínimes i documentació que han de contenir els Plans 

d’Ordenació Urbanística Municipals. 

 

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

formulació de planejament general que afectin al seu terme municipal. 

 

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

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

seva formació. 

 

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

de les figures de planejament urbanístic general . 

 

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

figures de planejament urbanístic  i articles concordants del Reglament de la Llei d’urbanisme. 

 

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

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

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

 

Ates que l’article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, estableix que l’aprovació dels instruments de 

planejament general, haurà de comptar amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 

legal de membres de la Corporació Local . 

 

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

 

ACORD : 

 

Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de la Garriga 

vigent, en l’àmbit dels carrers La Doma, Llerona, Caritat i Consell, presentada per la Fundació 

Asil-Hospital consistent amb la concreció dels nous paràmetres urbanístics i a la determinació 

de sistema d’equipament de titularitat privada. 

 

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant 
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publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en diari de premsa periòdica de més divulgació 

en l’àmbit municipal, al Tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, a la pàgina web municipal 

amb garantia  de consulta del projecte per aquests mitjans, als efectes de presentació 

d’al·legacions i reclamacions.  

 

Tercer. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. 

 

INTERVENCIONS 

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

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

energia: 

Bona tarda a tothom. He vist que a la proposta d’acord no hi havia massa detall de què 

és el que portem a tràmit. Faré un breu resum en el benentès que ja se’ls va explicar a 

tots vostès a la comissió d’urbanisme i que és un tema que no ve pas de nou.  

Com recordaran en diverses ocasions s’han iniciat processos de modificació de 

planejament per tal de poder organitzar, o dotar, tota l’edificabilitat a l’illa que forma 

l’espai de l’Asil-Hospital. Diversos tràmits s’han iniciat, no s’han acabat, fins que hem 

arribat al tràmit actual. 

Recordaran que al 2011 es va fer la cessió definitiva de l’espai del CAP, al 2012/2013 

es va concedir llicència per la construcció d’aquest edifici que dóna al carrer Consell, 

que és el que darrerament s’ha inaugurat i en aqueta modificació de planejament que es 

va iniciar en paral·lel a les obres de construcció d’aquest edifici el que se’ns estava 

demanant era poder regularitzar l’edificabilitat de tota l’illa on es troba l’Asil-Hospital 

per poder donar cobertura a les necessitats d’ampliació que en aquests moments té la 

Fundació.  

De manera que després de moltes anades i vingudes, perquè recordaran que hem parlat 

diverses vegades a la comissió d’urbanisme, s’han buscat diferents fórmules, juntament 

amb la Comissió Territorial per poder treballar  i reorganitzar aquesta illa. El que 

finalment es porta a aprovació en aquesta modificació de planejament, com a 

modificació puntual és regularitzar l’edificabilitat de l’illa en el benentès que fins ara 

només es podia construir un metre quadrat de sostre per cada metre quadrat de sòl i en 

aquesta modificació el que es demana és incrementar-ho fins un metre amb setanta. 

Això és possible i no genera conflicte perquè en cap cas es supera l’edificabilitat que hi 

ha a l’entorn que és d’habitatges residencials i que arriben fins a dos metres quadrats. 



 

p.o. 29/04/2015 
 

45 

En resum, la modificació que s’aconsegueix és passar de 3.660 m² a 6.222 m². 

Com a segon punt aquesta modificació de planejament incorpora corregir una vegada 

més errors que s’havien traslladat des de la modificació de planejament del 2001 i en 

aquest cas per tal de considerar com a equipament privat el que fins ara estava previst 

com a públic en el planejament, però de manera errònia, perquè sempre ha estat un 

equipament privat i això es corregeix de manera ferma en aquesta modificació de 

planejament.  

Com  tercer element que es porta és l’ordenació adequada dels possibles edificis que es 

construiran en un futur per tal que puguin estar ordenades  i definides les alineacions 

allà on s’han d’implantar i perquè es defineixin d’acord amb la volumetria pròpia de 

cadascun dels edificis  i sempre tenint en consideració l’edifici protegit de l’Asil-

Hospital, l’edifici antic. 

Aquesta és la manera com hem entès quina era la millor possibilitat, la millor 

modificació de planejament que permetia consolidar les possibilitats de creixement de 

l’Asil-Hospital en aquesta illa i al mateix temps protegir l’edifici existent. 

Aquests són els tres conceptes que portem a la seva  consideració amb aquesta 

modificació. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Moltes gràcies Sra. Marrodán. Amb aquesta modificació el que fem és garantir el futur 

de l’Asil-Hospital. Garantir les futures necessitats que pugui tenir aquest equipament i 

les futures necessitats que pugui tenir el municipi de la Garriga en temes de persones 

depenents. Perquè en una societat on les persones cada vegada tenen una esperança de 

vida més elevada tindrem més gent depenent, més gent amb necessitats, amb diferents 

graus de dependència i així  podrem oferir diferents tipologia de residències.  

 

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

Bona tarda a tots. Estem davant una modificació del Pla General que podríem dir sense 

ànim de lucre  i per tant entenc que tothom està d’acord i més tenint en compte la feina 

que està fent l’Asil-Hospital. També cal tenir en compte la feina feta pels tècnics. No 

tenim res a dir i votarem a favor . 

 

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

Davant d’aquesta modificació el que entenem és que, com ha dit abans la Sra. alcaldessa 
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 tenim cada vegada una població més envellida i és necessari actuar. Per primera vegada 

tenim un “centre de dia” on  hi  poden haver possibles millores. Entenem que és una 

millora social pel poble i per tant votarem a favor .  

 

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

Nosaltres evidentment votarem a favor. Entenc, i no només per aquesta intervenció que 

acaba de fer la Sra. alcaldessa, que hi ha la voluntat també d’intentar arribar a altres 

tipus de població depenent. Sé que en aquest sentit fins i tot té alguna relació amb 

l’Associació El Far. Estan movent ja la possibilitat que puguin tenir pisos tutelats i per 

tant si el moviment és cap aquí, encara estem més d’acord. 

És evident que tindrem molta població envellida com comentava el Sr. Valiente, però a 

més a més tenim una necessitat social de cobrir gent depenent que estan en  diverses 

situacions. Que l’Asil Hospital disposi de l’espai per fer-ho i tingui l’empenta que 

sembla estar demostrant  d’ara endavant en fer un equipament molt més gran és 

important i aquesta ambició que té és benvinguda. 

També volem agrair les explicacions de la Sra. regidora perquè crec que han estat molt 

clares. A més a més sembla que si a l’entorn privat l’ocupabilitat és de 2m² per cada 

metre de sòl el que és lògic és que en el cas d‘un equipament que té un interès social 

pugui ser equivalent, no veig que hagi de ser al contrari. Era un tema que s’havia de 

corregir. No podem exigir-nos més en un terreny que és per a usos socials que el que 

ens exigim i donem per un amb un ús clarament privat.  

Benvinguda aquesta modificació. Votarem favorablement. 

 

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:  

Estem d’acord amb aquesta modificació i creiem que és bona per la Garriga i en  tot el 

que sigui bo per la Garriga, sempre estarem d’acord. Votarem a favor. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Moltes gràcies a tots i recordin que aquesta és una aprovació inicial, que tindrà un 

període d’exposició pública, al·legacions i posteriorment caldrà fer una aprovació 

provisional i després serà quan anirà a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Barcelona (CTUB). Aquí és on crec que tindrem un cavall de batalla important per 

defensar aquesta proposta que estem fent i emplaço a qui li pertoqui a seguir defensant 

aquest equipament per tal que pugui tirar endavant amb aquestes necessitats, perquè 
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això és tot just un inici i ara hi ha uns tràmits que poden allargar el procés entre nou 

mesos i un any.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 

S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 

proposta d’acord. 

 

 

5. Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General Municipal d’Ordenació 

relatiu a les activitats-esportives en el paratge de Gallicant, promogut per la Societat 

Recreativa Casino de Figaró, S.L. 

 

ÀREA FUNCIONAL: SJ/Urbanisme 

 

ANTECEDENTS : 

 

Vist que s’ha presentat per la societat “Propiedad Casino de Figaró, SL” en la seva condició de 

propietari únic, mitjançant instància de data 23/03/2015 amb registre d’entrada 1621  el projecte 

de modificació puntual del POUM en l’àmbit de la finca propietat de l’entitat esmentada situada 

en el paratge de Gallicant en la que es troben edificats diversos construccions destinades 

actualment a ús esportiu. 

 

Atès que la modificació puntual proposada té per objecte introduir l’ús esportiu-recreatiu a 

l’àmbit de l’equipament i l’ordenació des les instal·lacions existents així com   les seves 

actualitzacions. 

 

FONAMENTS JURÍDICS : 

 

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

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

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

d’Ordenació Urbanística Municipals . 

 

Atès que l’article 76 del TRLUC determina que els Ajuntaments són competents en la 
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formulació de planejament general que afectin al seu terme municipal. 

 

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

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

seva formació. 

 

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

de les figures de planejament urbanístic general . 

 

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

figures de planejament urbanístic  i articles concordants del Reglament de la Llei d’urbanisme. 

 

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

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

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

 

Ates que l’article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, estableix que l’aprovació dels instruments de 

planejament general, haurà de comptar amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 

legal de membres de la Corporació Local . 

 

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

 

ACORD : 

 

Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de la Garriga 

vigent, en l’àmbit de la finca propietat de l’entitat esmentada situada en el paratge de Gallicant  

presentat per la societat “Propiedad Casino de Figaró, SL”. 

 

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant 

publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en diari de premsa periòdica de més divulgació 

en l’àmbit municipal, al Tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, a la pàgina web municipal 

amb garantia  de consulta del projecte per aquests mitjans, als efectes de presentació 

d’al·legacions i reclamacions.  
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Tercer. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. 

 

INTERVENCIONS  

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

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

energia: 

En aquest cas és una modificació de planejament que ens permet corregir una situació 

derivada també d’un error del 2011 i que ens ha de permetre també mantenir una 

activitat que està viva, però que necessita renovar-se . 

En aquest cas la instal·lació esportiva del Casino de Figaró té llicència des de l’any 86 

tant d’activitats  com les d’obres en el seu moment. Però ara amb les necessitats 

d’ampliació que tenen, per poder actualitzar les instal·lacions, per ampliar les pistes, per 

poder posar-se al dia i garantir l’activitat econòmica els és impossible tirar-ho endavant 

perquè precisament el planejament no contempla que la zona sigui un equipament 

esportiu. Només queda definit en el planejament com a equipament privat i falta que 

sigui equipament privat amb ús esportiu.  

La modificació de planejament que avui portem a tràmit, que també és una aprovació 

inicial i que passarà els mateixos tràmits que comentava la Sra. alcaldessa  per l’altra 

cas, (és a dir tenim tot un desenvolupament de feina per endavant). El que  es sol·licita 

amb aquesta modificació, el que exposa és d’entrada aquesta correcció d’usos per tal 

que sigui considerat ús esportiu, (que ja ho és), però que no recull el planejament. Ja 

d’entrada la nova edificabilitat amb les necessitats de creixement, està dins uns 

paràmetres molt acotats, molt negociats, amb la CTUB i fins i tot també negociats amb 

el parc del Montseny que és qui es pronuncia també en aquesta zona. 

De manera provisional el que hem afegit és que es pugui definir ja, urbanísticament la 

zona que estarà destinada a la implantació de la depuradora del barri de Gallicant. És a 

dir aprofitem aquesta modificació de planejament per definir allà on ja es preveia 

implantar la depuradora del Casino, que aquesta zona quedi com a cessió pública i passi 

a ser zona de serveis tècnics. 

Aquests són els tres conceptes a partir dels quals es porta aquesta modificació a 

aprovació inicial. 

 

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

És una modificació d’un altre error del Pla General i potser ens haurem d’anar 
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plantejant fer un pla nou i arreglar-ho de dalt a baix. Votarem a favor. 

 

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

Cada vegada que parlem de Gallicant a mi m’entra “un no sé què “ perquè és una de les 

coses que quan les expliques pel poble la gent no ho entén massa. No per això votarem 

en contra d’aquest punt . Hi donarem suport.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 És com la Llívia de Catalunya, en aquest cas Gallicant de la Garriga. 

 

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

Votarem a favor, però també s’ha de dir que li hem donat algunes voltes i ho farem  

perquè el Parc Natural dóna la seva aprovació. La banda de Gallicant és la connexió 

ecològica (l’única possible, es pot dir) entre la zona dels Cingles de Bertí i el 

Puiggraciós amb el Parc Natural del Montseny. És per això que el Parc Natural de 

Montseny, tot i que queda fora del seu àmbit, ha de dir la seva.  En quant a la fauna 

l’hauríem de convèncer que circulés per sobre dels túnels de Figaró. Costa de fer-ho, a 

vegades les guineus s’hi fiquen imprudentment per l’autovia i acaben, pobres, sota les 

rodes d’algun cotxe. Però en tot cas és la connexió de la fauna amb el parc del 

Montseny, la connexió segura i és per això que  el Parc ha de dir la seva. Tenir tot 

aquell pla no massa ocupat és favorable per mantenir aquesta connexió i per nosaltres 

això és important. Entenem que si el Parc Natural ha donat la seva aprovació sense 

nosaltres haver-ho valorat especialment, entre altres coses per manca de temps, confiem 

en què el canvi que hagi pogut haver-hi en l’edificabilitat, que ja sé que és petit, és 

suportable. Per tant donem aquesta confiança a la regidoria que té sensibilitat en aquest 

tema i votarem favorablement tot i que ens crea una mica de recança.  

Però bé si de retruc arreglem tot el problema de la “depuració” millor . Ja vam descobrir 

al seu moment que no tenien connectat el sistema de tractament i si això ens permet fer 

una depuradora per cobrir tot el barri de Gallicant, això tindrà una situació positiva al 

marge que també entenc que  l’entitat   esportiva defensa la seva viabilitat futura i em 

sembla perfecte. Té tot el dret a demanar el que necessita perquè sigui viable el seu 

negoci. 

Donarem el nostre vot favorable molt rumiadament. 
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Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:  

Nosaltres també estem d’acord amb aquesta modificació, creiem que és bo per a can 

Gallicant i també per la Garriga encara que no ens agafi a prop i encara que només sigui 

per ampliar les activitat esportives. El que diem és que és tard, que ja es podria haver fet 

abans. Nosaltres ens hem assabentat que per aquest tema ja hi hagut problemes. Ja 

havien demanant permisos abans, fa dos anys o potser més, per aquest tema, perquè 

volien fer ampliacions i no les van poder fer precisament per això. 

Estem d’acord i diem que anem tard en aquest tema.   

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Les coses han anat com han anat, perquè òbviament per poder iniciar una modificació 

de planejament, l’interessat ha de portar tota la documentació i tota la feina prèvia feta. 

Per tant més que a nosaltres, que tant bon punt hem tingut aquesta documentació hem 

tramitat la seva viabilitat per tirar-ho endavant, en tot cas se’ls ha de comentar als 

interessats en aquesta modificació de planejament.  

No fa dos anys que han portat aquesta documentació, això ja li puc dir del cert que és 

així. A més que els temes s’han de treballar, s’han de pactar perquè les modificacions de 

planejament són temes en els quals, entre d’altres, s’ha de vetllar per l’interès general i 

nosaltres, en cap cas hem volgut desvincular aquesta modificació de planejament de 

resoldre mediambientalment tot el tema  de la depuració de les aigües de tot un barri del 

nostre municipi que no tenia resolta la depuració de les seves aigües i no estem parlant 

només de les aigües d’un casino sinó de tot un barri del nostre municipi.  

Per tant està molt bé que un vulgui fer una modificació de planejament i ampliar els 

usos dels seu equipament però en aquest tema ha de prevaler l’interès general i això, 

òbviament s’ha de negociar i s’ha de pactar. Qui lidera les modificacions de 

planejament és l’ajuntament i per tant si no hi ha un interès general no es modifica ni 

una coma i en aquest sentit ara s’ha arribat a aquest punt, s’ha pactat el que s’havia de 

pactar. L’ajuntament ha fet una dotació pressupostària per construir aquesta depuradora 

(sinó recordo malament són uns 73 o 74.000 euros), tenim els diners per fer aquesta 

inversió; calia recollir que hi ha aquesta cessió de terreny per fer una zona tècnica per 

construir la depuradora i un cop resolt tot això tirem endavant la modificació. Si és tard 

o és d’hora no ho sé però el que calia era  vetllar per l’interès general que era el que 

nosaltres teníem molt clar.  

Ara anirem endavant i a ells també els anirà molt bé perquè si es consolida podran 
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construir alguna pista més de tennis, o de pàdel o del que vulguin construir, però en tot 

cas nosaltres haurem resolt  l’interès general que és vetllar per la depuradora i pels 

temes mediambientals.  

 

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:  

Vostè em pot dir si hi va haver gent que es va gastar els diners en fer un informe tècnic i 

presentar- ho a l’ajuntament?.  

 

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

energia: 

Jo li recomanaria, perquè justament en aquesta proposta d’acord no surt tot l’històric, 

que es llegís amb deteniment l’expedient i si li queden dubtes pot venir a parlar amb 

nosaltres, estem a la seva disposició. 

Els promotors, han intentat en diferents ocasions aconseguir aquesta modificació de 

planejament i per dues vegades, com a mínim, la CTUB no els ha tirat endavant la 

proposta que portaven. No perquè l’ajuntament no ho hagués proposat sinó perquè la 

CTUB no va acceptar les condicions que es plantejaven, d’entrada fins i tot ni tan sols la 

forma, en una ocasió es va intentar fer un Pla especial. En aquesta legislatura en un 

determinat moment nosaltres hem intentat fer un requeriment per evitar la caducitat del 

tràmit  i ha estat arrel d’aquest requeriment donat que  es deixava parat per part del 

promotor que s’ha intentat trobar una solució, buscant com deia la Sra. alcaldessa 

sobretot l’interès públic.  

De tota manera jo li recomano que s’ho pugui mirar amb detall i sí, s’han fet tràmits, 

s’han fet molts, però no s’han pogut tirar endavant. Però no perquè no s’hagi volgut des 

de l’ajuntament sinó perquè hi ha hagut impediments des de la CTUB, tot això abans de 

la nostra entrada en aquesta legislatura.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

En tot cas ara estem aquí i posem això a aprovació, si s’escau. 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 

S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 

proposta d’acord. 
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6. Aprovació del conveni interadministratiu de col·laboració relatiu a l’encàrrec de gestió 

a l’ajuntament del Figaró Montmany per a la prestació del servei de recollida de residus al 

barri de Gallicant de la Garriga. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 

 

ANTECEDENTS: 

 

El servei de recollida d’escombraries del barri de Gallicant, del terme municipal de la Garriga, 

l’ha estat prestant l’Ajuntament de Figaró-Montmany arran d’un conveni entre els dos 

municipis signat el 10 d’abril de 2005. 

 

L’ajuntament de Figaró-Montmany requereix el servei d’un vehicle grua per dur a terme tasques 

de suport puntual (d’una camió ploma) pel manteniment de l’enllumenat públic i l’ajuntament 

de la Garriga en disposa d’un vehicle amb aquestes condicions. 

 

Que interessa a ambdós ajuntaments regular la prestació dels referits serveis mitjançant un 

repartiment de competències en la gestió del mateix. 

 

Seguint les indicacions de l’equip de govern des de l’àrea de territori s’ha dimensionat i avaluat 

el cost del servei, de suport puntual, que ha sol·licitat l’ajuntament de Figaró-Montmany. S’ha 

estimat que el servei de substitució de les lluminàries foses es pot dur a terme amb una visita 

mensual. El cost del suport puntual al servei de manteniment del ‘enllumenat del s’estima en 

355 euros anuals, considerant que es farà amb recursos propis i mitjançant la unitat operativa de 

serveis, que realitza les tasques de manteniment de l’enllumenat públic de la Garriga.  

 

El servei que presta l’ajuntament de Figaró-Montmany, la recollida i tractament d’escombraries 

del barri de Gallicant, té un cost estimat en el conveni actualment vigent de 1.589,04 € anuals. 

Aquest import no ha estat actualitzat al llarg dels anys. Segons la pàgina web de l’Instituto 

Nacional de Estadística” la variació de l’IPC des del febrer de 2005 fins el febrer de 2015 ha 

estat del 21,1%. Segons aquestes dades, l’actualització del preu de contraprestació suposaria, 

hores d’ara, un increment de 335,28 €. 
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En data 17 de març de 2015 el cap de serveis territorials emet informe en relació a la necessitat 

de modificació el conveni existent per adaptar-lo a les necessitat reals de cada municipi. 

 

Per part de la secretaria s’emet informe sobre la legislació aplicable i la seva adequació a la 

normativa vigent. 

 

Per part de la intervenció es procedeix a la fiscalització de l‘expedient. 

 

Atesa la formulació legal, s’ha considerat que l’institut jurídic més adient per subsumir la funció 

de l’assumpció de la prestació del servei de recollida d’escombraries al barri de Gallicant per 

part de l‘ajuntament del Figaró és l’encàrrec de gestió, previst a l‘article 15 de la Llei estatal 

30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 

Procediment Administratiu Comú i a l’article10 de la llei 26/2010 de Règim Jurídic i 

procediment de les administracions públiques de Catalunya. D’acord amb aquests articles, 

l’encàrrec de gestió suposa , en aquest cas, la realització d’activitats  de caràcter material, tècnic 

o de serveis de la competència d’una entitat local que s’encomana a una altra Administració, per 

raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans idonis per al seu exercici. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local. 

Llei 30/1992, de 26.11 (de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 

Administratiu Comú).  

DL 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

Decret 179/95, pel qual s’aprova el Reglament, d’Obres, Activitats i serveis. 

RDL 3/2011, pel qual s’aprova el text refós de la llei de Contractes del Sector públic. 

 

 

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

 

ACORD 

 

Primer.- Encarregar la gestió de la prestació del servei de recollida domiciliària dels residus 
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sòlids urbans del Barri de Gallicant de la Garriga a l’ajuntament del Figaró Montmany d’acord 

amb el text del Conveni-que així mateix s’aprovarà en aquest acord. 

 

Segon.- Aprovar la formalització del Conveni interadministratiu de col·laboració amb 

l’ajuntament del Figaró Montmany per fer efectiva l’assumpció per aquesta entitat de la gestió 

de gestió del servei de recollida domiciliària dels residus sòlids urbans del Barri de Gallicant de 

la Garriga. 

 

Tercer.- Aprovar la despesa de 1.589’04€ i imputar-la a l’aplicació pressupostària 402 16210 

22700 MED Serveis de gestió de residus municipals del pressupost municipal vigent. 

 

Quart.- Donar compte del present acord a l’ajuntament del Figaró Montmany per al seu 

coneixement i als efectes escaients. 

 

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

per a la constància i efectivitat del present acord. 

 

INTERVENCIONS 

La Sra. alcaldessa atorga la paraula al Sr. Joan Esteban. 

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via Pública i Esports: 

Gràcies Sra. alcaldessa. Bona tarda a tothom. Com vostès saben la recollida de residus  

al barri de Gallicant la fa l’ajuntament de Figaró des de l’any 2005. Bàsicament el que 

portem a l’aprovació del plenari, si s’escau, és  aquest conveni de col·laboració entre els 

dos ajuntaments. El no pagament de l’actualització de l’IPC que des de l’any 2005   no 

s’havia revisat, l’import és d’uns 335,00€ . 

Per altra banda hi ha l’utilització per part de l’ajuntament del Figaró, un cop al mes del 

nostre camió grua per poder fer el manteniment de l’enllumenat públic del Figaró . En 

aquest cas els serveis tècnics ho han valorat en uns 355,00 €. El que fem es compensar 

l’ús d’aquesta camió grua per part de l’ajuntament de Figaró a canvi de no revisar l’IPC 

del conveni des del 2005 que no s’havia revisat . Bàsicament és aquest tema. Gràcies.  

 

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

 No tenim res a dir, votarem a favor. 
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Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-PM: 

Aquí s’aplica el seny. En un barri on ens surt més econòmic aplicar els serveis de Figaró 

que enviar el camió des de la Garriga s’ha aplicat el seny. Nosaltres votarem a favor. 

 

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

Evidentment votarem favorablement. Ens sembla molt bé que hi hagi bona relació amb 

els veïns que ens entenguem, que compartim la gestió i  si convé, que ens intercanviem 

la gestió en casos com aquest. Tot i que nosaltres, ja que ve a col·lació creiem que algun 

dia ens hauríem de seure a parlar sobre fer algun “intercanvi” municipal. Això ja ho 

defensàvem a l’anterior programa   i que ara  ho tornem a defensar. En aquesta ocasió 

creiem que el tema de Gallicant podria ser un territori molt útil pel Figaró i a nosaltres 

l’únic que ens suposa és que no puguem fer ni la gestió de la recollida de residus, no ens 

podem fer càrrec i ho ha de fer l’ajuntament de Figaró. A canvi podrien haver altres 

parts del territori de Figaró que potser són més útils per nosaltres. Ja sé que aquest és un 

tema molt complex i molt delicat, però crec que s’ha de ser valent i si hi ha bona relació 

és un tema que es podria enfrontar perfectament.  Només ho dic perquè venia a 

col·lació, però té molt a veure, de fet és una demostració el fet que nosaltres haguem de 

renunciar a fer la gestió i ho hagi de fer Figaró per una qüestió de lògica i de cost. Es 

demostra que realment no té massa sentit aquesta delimitació territorial.   

 

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:  

 Estem d’acord, votarem a favor.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Sr. Molinero la seva proposta és molt agosarada. Jo crec que les relacions de veïnatge, 

el fet de mancomunar serveis, de compartir és favorable. Hem tingut casos de diferents 

col·laboracions amb l’ajuntament del Figaró, ara mateix des de l’ajuntament de la 

Garriga estem liderant econòmicament el manteniment del parc de bombers voluntaris 

del Figaró perquè no se’n poden fer càrrec.. Penso que les relacions de bon veïnatge hi 

són, la voluntat de seguir-ho fent també, però això de modificar territorialment els límits 

de cada municipi són temes delicats. És obvi que cadascú pot proposar delimitar el 

municipi com cregui convenient, però això no ho estem votant ara.  

 

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, regidor del grup municipal de S.I.: 
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No ens sembla una mala idea el que ha proposat el Sr. Molinero però creiem que també 

ho haurien de votar els veïns de Gallicant, si volen estar aquí o allà. 

 

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

Evidentment!, i potser no només els de Gallicant!. Perquè jo el que estava dient de 

plantejar-nos fer és un trueque. Aquesta és una decisió important i per tant agosarada, 

però no per això creiem que no s’hagi de plantejar i ves-te’n a  saber què dirien els veïns 

de Gallicant !.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 

S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E i 1 PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 

proposta d’acord. 

 

 

7. Aprovació de les bases específiques per a la concessió d’ajuts per pal·liar els efectes de 

les ventades produïdes  el passat 9 de desembre de 2014 

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública 

 

ANTECEDENTS 

 

Vista la necessitat de procedir a l’aprovació d’unes noves bases de l’Àrea de Via Pública per a 

la concessió d’ajuts per pal·liar els efectes de les ventades produïdes el passat 9 de desembre de 

2014.  

 

Vistes les bases específiques de la convocatòria d’ajuts de l’Ajuntament de la Garriga, 

elaborades per l’Àrea de Via Pública, amb la finalitat d’ajudar els propietaris o beneficiaris de 

béns afectats per les esmentades ventades, per tal que els impostos i/o taxes municipals no 

suposin un càrrec extraordinari a l’hora de sol·licitar permisos o llicències per fer les obres 

necessàries per restaurar l’estat de les seves propietats. 

 

Vist que els ajuts objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són 

lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent, 

en l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament, o en aquestes bases. No generen cap 
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dret a l’obtenció d’altres ajuts en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 

 

Vist l’informe del cap de Serveis Territorials de data 17 d’abril de 2015. 

 

FONAMENTS JURÍDICS. 

 

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,  

• Real Decret 888/2006 que aprova el reglament corresponent. 

• Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de la Garriga, aprovada 

definitivament en data 11/04/2009. 

• Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens local, aprovat per Decret 179/95. 

• Article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar les bases específiques per a la concessió d’ajuts extraordinaris per pal·liar els 

efectes de les ventades produïdes el passat 9 de desembre de 2014, per ajudar al finançar els 

costos dels impostos i taxes municipals motivats per les obres de reparació dels desperfectes 

ocasionats. 

 

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 20 dies, a fi i efecte que s’hi 

puguin presentar al·legacions i/o reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents 

al Butlletí Oficial de la Província, i una referència d’aquest en el Diari Oficial de la Generalitat, 

i en els mitjans municipals ordinaris. El termini d’informació pública començarà a comptar des 

del dia de la publicació de l’anunci al BOP. 

 

Tercer.- Disposar que si durant el període d’exposició pública no s’hi formula cap al·legació o 

reclamació, les bases quedaran aprovades de forma definitiva sense necessitat de cap tràmit 

ulterior i es procedirà directament a la publicació del contingut íntegre de la norma 

reglamentària aprovada. 

 

INTERVENCIONS 
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Intervé la Sra. alcaldessa: 

Aquest punt de l’ordre del dia neix  del fet que hi ha hagut diversos veïns del nostre 

municipi que s’han posat en contacte amb nosaltres sol·licitant si podien bonificar 

d’alguna manera les taxes, els impostos municipals relatius a la reconstrucció dels 

desperfectes causats per les ventades del 9 de desembre. Perquè tallar un arbre caigut té 

un cost, arranjar un mur caigut també, cal demanar llicència i té una taxa, un impost, 

l’ICIO com vostès saben. 

Des de l’ajuntament no podem bonificar impostos perquè amb els impostos estatals no 

tens marge de maniobra a l’hora de bonificar res que sobrepassi el que diu pròpiament 

la llei que regula aquest impost. A nivell de taxes tenim les ordenances municipals en 

què es pot fer “de més o de menys” però a nivell d’impostos no tenim  marge.  Per tant 

fem subvencions, i per això el que hem de fer és crear unes bases on s’explica quina 

documentació cal aportar, qui pot accedir, què s’ha de demostrar per poder tramitar 

aquestes subvencions i que l’ajuntament de la Garriga pugui no cobrar la taxa o l’impost 

corresponent a les obres que han de dur a terme.  

En aquests moments ho hem de fer tant per la taxa com per l’impost, perquè la nostra 

ordenança municipal no contempla catàstrofes d’aquesta magnitud. El que caldrà fer al 

més d’octubre o novembre, quan s’hagin de revisar les ordenances, és incloure un 

apartat que parli de les catàstrofes naturals, esperant que no en passi mai més cap, però 

si ja es recull a l’ordenança es podrà aplicar de manera directa a la taxa, no a l’impost, 

però si a la taxa. 

Ara, en aquests moments, necessitem fer aquestes bases per poder subvencionar i que la 

ciutadania no hagi de pagar per reconstruir el que van malmetre les ventades.  

 

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

Nosaltres estem totalment a favor. Crec que en el ple de desembre ja varem comentar 

alguna cosa en aquest sentit d’ajudar els veïns que havien tingut problemes i estem 

totalment d’acord en què ho haurem de canviar a l’ordenança, perquè cada cop hi ha 

més ventades i coses d’aquestes, malauradament.   

 

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

Nosaltres hi votarem a favor i demanem, si us plau, que es faci la màxima difusió 

possible perquè tothom estigui a l’aguait i tots els afectats es puguin acollir. 
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Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

Nosaltres votarem a favor per l’excepcionalitat de la situació. No sabem si és un fet que 

s’anirà reproduint moltes vegades però en aquest cas va afectar a molts veïns de tota 

classe social i per tant creiem que s’ha de buscar una solució perquè això no sigui una 

càrrega més per ells.  

 

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:  

 Estem d’acord i votarem a favor. 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 

S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E i 1 PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 

proposta d’acord. 

 

 

8. Modificació del contracte de gestió de serveis públics de recollida i transport 

d’escombraries i recollida i neteja del mercat setmanal de la Garriga. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Medi ambient/Contractació 

 

ANTECEDENTS 

 

I.- En data 26 de juliol de 2011 es va signar el contracte de recollida i transport d’escombraries i 

recollida i neteja del mercat setmanal de la Garriga, que va ser modificat en data 27 de juny de 

2012 pel canvi de destinació de la fracció de rebuig fins a l’abocador de Santa Maria de 

Palautordera directament sense passar pel servei de transferència de la fracció de rebuig del 

consorci de gestió de Residus del Vallès Oriental, suposant aquesta modificació un augment de 

26.397,14 euros  respecte del contracte signat. 

 

II.- El Ple de 25 de febrer de 2015 va aprovar la delegació del servei de tractament de la fracció 

resta de residus municipals de la Garriga al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 

Oriental a través de la planta de tractament “Centre Integral de Valorització de Residus del 

Maresme, ja que l’abocador de Santa Maria de Palautordera ja no ofereix els seus serveis per 

tancament. 
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III.- El transport fins la nova planta de tractament al Maresme, implica una reducció de les hores 

del servei de recollida de residus a les plantes finalistes, passant de 746,60 hores a 642 hores. 

 

IV.- La reducció d’hores comporta una nova valoració del servei del transport de la fracció de 

rebuig a la planta finalista de 19.887,23 euros, inferior als 26.885,98 euros que va comportar 

l’anterior modificació. Per tant anualment el contracte té un cost en menys de 6.998,75 euros, 

que quedarà reflectit en un cost mensual en menys de 583,23 euros. 

 

V.- Vist l’informe de secretaria de la legislació aplicable i el procediment a seguir 

 

La tècnica de medi ambient va emetre informe en data 21 d’abril de 2015 en relació a la 

modificació proposada. 

 

VI.- La intervenció ha emès el corresponent informe sobre la part econòmica i les repercussions 

pressupostàries de la modificació. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

Els articles 195, 202, 258 i la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de Contractes del 

Sector Públic. 

 

Els articles 97 i 102 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’ octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

 

Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació 

aplicable procedint la seva aprovació al Plenari de la Corporació en virtut de la Disposició 

Addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

 

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

 

ACORDS 

 

Primer.- Aprovar l’ expedient de modificació del contracte de gestió del servei públic recollida 

i transport d’escombraries i recollida i neteja del mercat setmanal de la Garriga, pel que fa al 
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transport finalista de la fracció de rebuig, perquè la planta de Santa Maria de Palautordera ha 

tancat, essent la nova planta la de Mataró-Centre integral de Valorització de Residus del 

Maresme, fet que representa una reducció d’hores de transport que alhora es tradueix en una 

reducció del cost del servei en 6.998,75 euros l’any, i 583,23 euros al mes. 

 

Segon.- Establir que la modificació aprovada te efectes 1 de març de 2015, data en que 

efectivament es va canviar de planta finalista de tractament de la fracció rebuig, i per tant es va 

començar a produir la reducció horària indicada en l’apartat primer. 

 

Tercer.- Establir que la factura a presentar per l’empresa concessionària corresponent al mes de 

maig ha de reflectir en partida independent l’abonament corresponent a les mensualitats de març 

i abril. 

 

Quart.- Notificar a CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, SA, 

adjudicatari del contracte, el present acord, i citar-lo per a la formalització de la modificació 

contractual.  

 

INTERVENCIONS 

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

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

energia: 

Bona tarda un altra cop. Portem a tràmit l’actualització del contracte del servei de 

recollida d’escombraries d’acord amb la modificació que varem fer al mes de febrer. 

Com recordaran al mes de febrer vam aprovar que tots els residus es portarien 

obligatòriament a incineradora.   

Fins ara, abans de fer aquest tràmit el que estàvem fent era portar els residus sense 

passar per la planta de transferència sinó directament a l’abocador. Aquest cost, el que 

representava el cost del transport específicament, eren una 26.400€. Hores d’ara el 

transport es fa directe a Mataró i això implica un estalvi d’hores de la pròpia gestió del 

transport. Per tant com actualment el transport en lloc de 26.400€ ens costarà uns 

19.900€ el que ens pertoca és corregir-ho en el contracte i fer-ho constar explícitament: 

que es transporta directament a incineradora i que el cost passa a ser aquest.  

Aquests són els punts de correcció, de modificació, d’aquest contracte que portem avui 

a consideració de  tots vostès. 
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Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, regidor del grup municipal de S.I.: 

 No tenim res a dir, votarem a favor. Tot estalvi sempre és benvingut. 

 

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

 Anem a optimitzar recursos amb la qual cosa estalviem diners i per tant votarem a favor. 

 

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

 No tenim res a afegir, votarem a favor. 

 

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:  

 Estem d’acord i votarem a favor.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 

S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 

proposta d’acord. 

 

 

9. Aprovació del nou conveni amb la Fundació Privada Martí l’Humà d’Estudis 

Universitaris de la Garriga (FUMH) 2015  . 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria 

 

ANTECEDENTS : 

 

Vist que el dia 5/6/2003, la Fundació Privada Martí l’Humà d’Estudis Universitaris de la 

Garriga (FUMH) i l’Ajuntament de la Garriga, van formalitzar un conveni de cooperació per a 

la constitució i funcionament de la Fundació, en aquells moments en fase constitutiva, atès que 

els Estatuts de la mateixa, van ser aprovats pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 

18/3/2003.  

 

Vist que el conveni de referència va ser aprovat amb caràcter previ per la JGL de 8/9/2003 i el 

seu objecte era establir el marc de col·laboració entre la Fundació Martí l’Humà i l’Ajuntament 

de la Garriga, en els aspectes econòmics, logístics, d’ubicació, de formació acadèmica, 
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investigació i promoció d’activitats. 

  

Vist que el dia 27/10/2003, la FUMH i l’Ajuntament de la Garriga, van formalitzar la 

modificació del conveni de 5/6/2003, modificació que va ser ratificada pel Ple de l’Ajuntament 

en sessió ordinària celebrada el dia 9/9/2003. 

  

Vist que el dia 27/10/2003 ambdues parts varen formalitzar la clàusula addicional al conveni de 

cooperació entre la Fundació i l’Ajuntament, ratificada per acord del Ple de l’Ajuntament en 

sessió ordinària de 21/10/2003. 

  

Vist que el conveni modificat entre la FUMH i l’Ajuntament de la Garriga de 27/10/2003, a la 

clàusula desena determinava que la seva vigència era de 10 anys, prorrogable tàcitament per 

períodes anuals successius, llevat que una de les parts comuniqués a l’altra, amb una anticipació 

mínima d’un mes  al compliment del període inicial o de les corresponents pròrrogues, la seva 

voluntat de resoldre’l amb la denúncia corresponent. 

 

Vist que el ple de la corporació en  data 26-2-2014, va adoptar acord llur part dispostiva era del 

tenor literal següent: 

 

1.- Denunciar el conveni de cooperació modificat de 27/10/2003, formalitzat per la 

FUMH i l’Ajuntament de la Garriga, així com la clàusula addicional al conveni de 

27/10/2003, de conformitat amb la clàusula desena del conveni, de manera que 

s’extingeixin tots els seus efectes a dia 26/10/2014. 

 

2.- Comunicar aquest acord a la FUMH. 

 

Atès que tan la FUMH com el mateix ajuntament desitgen continuar amb un nou conveni de 

col·laboració acadèmica, així com en altres activitats culturals o de foment de l’ocupació. 

 

Vist que existeix en el pressupost consignació pressupostària suficient. 

 

Vist que des de aleshores s’han mantingut diferents reunions entre els diferents grups 

municipals per tal de consensuar una nova proposta de conveni adaptada a la realitat actual, tan 

a nivell normatiu com de espais. 
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Vist que existeix en el pressupost consignació pressupostària suficient  

 

Vist l’informe de secretaria. 

 

Vista la fiscalització prèvia de la intervenció. 

 

FONAMENTS JURÍDICS : 

 

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,  

• Real Decret 887/2006 que aprova el reglament corresponent. 

• Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de la Garriga, aprovada 

definitivament en data 11/04/2009. 

• RDL 3/2011, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic 

 

Atès allò que disposa l’article 304 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens 

Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, que preveu que les administracions 

públiques podran establir convenis de col·laboració amb persones públiques o privades sempre i 

quan el seu objecte no estigui comprés en l’àmbit de la legislació de contractació  administrativa 

o del dret privat. 

 

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

 

ACORDS : 

 

Primer.- Aprovar el nou Conveni de Cooperació entre la Fundació Privada Universitària Martí 

l’Humà de La Garriga i l’Ajuntament de La Garriga, regulador dels aspectes econòmics, 

logístics i d’ubicació, de formació acadèmica, d’investigació i de promoció d’activitats que 

donin projecció a la Garriga . 

 

Segon.- Facultar la Sra. Alcaldessa per a la signatura del nou conveni i de tots aquells 

documents públics i privats que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord . 

 

Tercer.- Aprovar la despesa de 24.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària     del 
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pressupost vigent d’aquesta corporació 201 32000 48001 ENS. subvenció entitats educació. FU 

Martí l’Humà 

 

Quart .- Condicionar l’efectivitat d’aquest conveni a la seva prèvia aprovació per part del 

Patronat de la FUMH. 

 

Cinquè.-  Establir que el conveni entrarà en vigor a partir de la seva signatura per ambdues 

parts 

 

Sisè.- Comunicar aquest acord a la Fundació Universitària Martí l’Humà (FUMH) de la Garriga. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Per recordar els antecedents dir que l’any 2003 es va constituir la FUMH amb un 

conveni amb l’ajuntament i amb d’altres entitats, el qual tenia una vigència de 10 anys i 

tenia tot un seguit d’obligacions per part de l’ajuntament de la Garriga alhora que 

obligacions per part de la FUMH , com qualsevol conveni que hi ha signat entre 

l’administració pública  i una entitat.  

Entenent que la Garriga volia ser pol de coneixement, volia poder gaudir i oferir als seus 

ciutadans a través d’una fundació universitària tots els serveis que aquesta fundació 

ofereix al nostre municipi, a nivell de formació, a nivell d’emprenedoria, a nivell de 

reciclatge en molts sentits.  

Quan dic reciclatge em refereixo quan hi havia aquests cursos de reciclatge que feien els 

mestres a l’estiu, preparació d’oposicions quan hi ha convocatòries. És a dir durant tots 

aquests anys hi ha hagut diferents activitats que s’han dut a terme des d’aquesta 

Fundació i que han posicionat la Garriga com a pol i com a referent d’estudis 

universitaris a la comarca del Vallès Oriental exportant aquest model amb la mateixa 

Fundació Universitària a diferents poblacions de la nostra comarca, com ara Les 

Franqueses, Parets, Granollers, etc.  

Com deia el contracte tenia una durada de 10 anys, finalitzava l’any 2014 i per tant  el 

26 d’octubre de 2014 s’extingien tots els efectes i per tant el conveni. Estàvem, doncs, 

sense un conveni que vinculés l’ajuntament de la Garriga amb la FUMH.  

Quan al mes desembre es va presentar el pressupost municipal  vam seguir mantenint la 
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dotació pressupostària que l’ajuntament destinava a la Fundació entenent que calia 

revalidar i fer de nou aquest  conveni.  

Considerem que aquest conveni no calia que tingués una vigència de 10 anys, perquè 10 

anys són molts i calia escurçar-ho en el temps, creiem que 5 anys  és una xifra correcta i 

justa.  

Hem fet 5 anys perquè no passi com ens ha passat ara que just al final d’una legislatura  

és quan has d’aprovar un conveni. És a dir és millor poder tenir tota la cobertura de la 

legislatura i que sigui amb anys per davant que es  pugui tramitar el nou conveni. 

D’aquesta manera creiem que és més just per tothom i alhora de l’organització de 

l’ajuntament també és més pràctic, tenint en compte que cada 4 anys pot canviar un 

govern. Per aquest motiu la proposta que avui es porta a ple recull que aquest conveni 

sigui per 5 anys.  

En resum aquest conveni manifesta  que la voluntat que l’ajuntament de la Garriga i la 

FUMH és la de continuar compartint aquesta experiència si així el plenari ho decideix i 

l’ajuntament vol seguir sent patró de la FUMH. 

També que la FUMH a partir del seu arrelament a la realitat nacional i social catalana, 

es fonamenta en una activitat de docència i té com a objectius impulsar un Centre 

d’Estudis Universitaris al Vallès Oriental, especialment dedicats a estudis de tercer cicle 

(formació continuada i doctorat), en àmbits com la rehabilitació i gestió del patrimoni 

arqueològic, modernista, patrimoni natural. Tècniques de divulgació del patrimoni i en 

general del coneixement. Actualització científica en els diferents camps del saber. 

Investigació i docència en l’àmbit de democràcia participativa i tecnologies de la 

informació i la comunicació aplicades a l’educació. 

La Fundació es declara defensora dels drets humans, etc., etc. En resum és el que ja 

recollia el conveni de l’any que l’Ajuntament i la Fundació tenen interès comú en el 

camp de la formació, la investigació i la promoció d’activitats que donin projecció al 

municipi de la Garriga. Que apostem per la I+D. 

L’objecte del conveni és establir el marc de col·laboració entre la Fundació i 

l’Ajuntament en els aspectes econòmics, logístics, d’ubicació, de formació acadèmica,  

investigació i promoció d’activitats. 

En quant a la seu de la Fundació la proposta del conveni és que per tal de seguir portant 

a terme els objectius que té la Fundació, l’Ajuntament cedeix l’ús de l’espai que en 

l’actualitat ja està ocupant la FUMH a l’edifici de Can Raspall, situat al Carrer Banys 
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núm. 38-40, per tal que la Fundació hi estableixi la seva seu i hi realitzi les activitats 

que, de comú acord amb l’Ajuntament, consideri oportunes.  

Les despeses derivades dels serveis d’electricitat, gas, telèfon, aigua, o qualsevol altra 

servei o instal·lació que correspongui a l’espai cedit per l’Ajuntament a la Fundació, 

aniran a càrrec de la Fundació. En aquest sentit s’ha recollit que aquests costos podran 

ser compensats en espècie, amb aportació de personal, previ acord exprés entre ambdues 

parts, revisable anualment d’acord a l’interès públic. 

El compromís de l’ajuntament de la Garriga seria, d’acord amb la proposta que es fa  el 

de mantenir la seva aportació econòmica anual de 24.000 euros que és la mateixa 

aportació que es fa des del moment zero de la creació de la Fundació. És a dir mai hi ha 

hagut una revisió a l’alça ni IPC. Sempre hi ha hagut la mateixa aportació des de l’any 

2003 i fins l’any 2014. La proposta és continuar mantenint aquesta aportació per part de 

l’ajuntament. Tot i que nosaltres considerem que pel fet de mantenir aquesta aportació 

des de l’ajuntament voldríem alguns compromisos més per part de la FUMH.  

A part de tot el que hagi d’aportar li vam demanar que ja que des de l’ajuntament 

i des de l’àrea de Promoció econòmica es treballa en l’assessorament a 

emprenedors. Atès que la Fundació està especialitzada en aquest tema, (estan 

nomenats en el programa “Catalunya Emprèn”, amb pressupost, amb 

recolzament, amb formació, de seguidors a emprenedors), que precisament 

col·laborin amb la regidoria de Promoció econòmica de l’ajuntament en aquest 

assessorament a emprenedors i noves activitats empresarials de la Garriga, sense 

cap cost per l’ajuntament i amb un màxim de dedicació anual de 500 hores (500 

hores són moltes). Aquest assessorament es desenvoluparia a les instal·lacions 

que ambdues parts consideressin oportunes. No és que tothom hagi d’anar a la 

Fundació a formar-se podrien anar a un espai que decidís l’ajuntament però   

compartint la formació amb la FUMH. 

També els demanaríem d’organitzar plegats els dos cicles de Píndoles formatives 

que fem a l’any, de 10 conferències cadascuna per dinamitzar les activitats de 

sectors d’interès del municipi a definir també conjuntament amb les diferents 

regidores de l’ajuntament de la Garriga.  

No sé Sr. Benzekry si em deixo alguna cosa? 
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Intervé el Sr. Albert Benzekry, regidor de cultura, patrimoni i identitat : 

 Si, potser es podria comentar el punt número 3. 

 
Segueix la Sra. alcaldessa: 

Si, el punt tres diu que s’establiria una col·laboració acadèmica i en  altres activitats 

culturals o de foment de l’ocupació. En funció del model organitzatiu de gestió 

municipal, i en aquells àmbits que pertoqui segons la temàtica (acadèmica, cultural, 

econòmica, etc.), l’Ajuntament de la Garriga delegaria la supervisió i seguiment del 

projecte en la figura tècnica més adient. És a dir buscaríem cada vegada, en cada 

activitat  de col·laboració entre l’ajuntament de la Garriga i la FUMH, qui és 

l’interlocutor més adequat, perquè així no hi ha confusions i  tot queda més clar.  

També demanem un seguiment periòdic dels projectes que serà pactat a l’inici de la 

col·laboració de cada projecte, segons la seva durada, segons la seva naturalesa i podrà 

ser obert, cada “quan calgui”, a l’equip directiu de la Fundació i a càrrecs polítics 

municipals. Volem que quedi per escrit que hi ha aquesta voluntat de poder fer el 

seguiment continuat dels projectes.  

Aquesta és la proposta, que s’ha estat treballada per part de totes les formacions 

polítiques que han volgut participar. Independentment de quin sigui el seu 

posicionament en aquest punt de l’ordre del dia, vull agrair la col·laboració de totes les 

formacions polítiques a les jornades de treball que hem destinat a poder arribar a 

redactar aquest nou conveni amb la FUMH.  

 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de S.I.: 

 Li volem agrair l’explicació a la Sra. alcaldessa. 

Nosaltres com a grup voldríem afegir un parell o tres de coses que pensem són 

importants. Una és que creiem que és un conveni treballat per tots els grups, tothom ha 

pogut aportar les seves idees . Un conveni treballat també bilateralment, per tant la 

FUMH ha dit la seva i nosaltres hem dit la nostra . Per primera vegada tenim la sensació 

que l’hem polit i hem deixat clar que l’ajuntament i la FUMH som dues institucions que 

anem a una i que hem d’anar en la mateixa direcció. Que no ens podem trepitjar la 

manguera sinó que hem de col·laborar al màxim per enriquir i fer de la Garriga un poble 

millor. Creiem que aquest conveni ho deixa clar. 

L’única cosa que ens hem trobat és que quan intentava explicar al nostre grup i orientar 

el vot d’avui, el fet d’ocupar els espais que ocupa, el fet que sigui una cessió municipal i 
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a la vegada el retorn aquest “ en espècies “ que comentava la Sra. alcaldessa, potser, és 

una cosa  poc clara vista des de fora. De tota manera ens sembla una fórmula que pot ser 

interessant sempre i quan funcioni. Pensem que és feina de la propera legislatura fer-ho 

funcionar i posar-hi el control suficient perquè així sigui i en cas de què això no anés 

així en el proper conveni d’aquí a 5 anys seria l’única cosa que nosaltres posaríem en 

dubte .  

Però en referència a aquest conveni que és el que estem parlant, estem a favor, donarem 

suport i donem les gràcies per haver pogut participar i treballar junts. Gràcies.  

 

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

Començo per on ha acabat el Sr. Oliveras. Gràcies per haver-nos deixat participar i dir 

la nostra. Crec que és la segona vegada que es fa i queda molt clar que ho hem fet entre 

tots plegats. Una vegada va ser amb el tema de les piscines municipals i en aquest 

conveni també queda clar que ho hem fet entre tots i totes i per això us ho volíem agrair 

d’avançada. 

Aquest conveni des del nostre punt de vista té aspectes positius i aspectes negatius. En 

quant als negatius tenim el tema de la cessió d’un espai públic quan les entitats pateixen 

actualment d’una manca d’espais. La segona cosa negativa és que tot i que queden 

clares moltes coses, encara queden algunes molt ambigües. Donem un vot de confiança  

a la FUMH en aquest cas perquè creiem que parlant podrem treballar tots conjuntament. 

Els temps canvien, les necessitats canvien i en aquest nou conveni queda palès que han 

canviat, que l’antic conveni estava obsolet i per tant el tema que sigui per 5 anys, ho 

trobem molt bé. És una cosa mot positiva perquè entenem que sinó els convenis es 

deterioren i les necessitats que tenim actualment no són les mateixes que teníem fa 11 

anys. 

L’última cosa, que hem comentat amb la FUMH quan hem pogut parlar amb ells i que 

els hem deixat clara, és que el model en el qual creiem des del PSC tira més cap el 

model que gestionen a Les Franqueses: Creiem que una fundació lucrativa o de 

qualsevol altre aspecte, actualment ha de tirar més, en els temps que corren, del tema del 

reciclatge i de la formació de la ciutadania. Entenem que més que molts dels estudis que 

s’estan fent, que potser són avantatjosos per donar-hi un cert prestigi a la Fundació, 

també s’ha de fomentar el model que tenen a les Franqueses, almenys intentar-ho aquí  a 

la Garriga. Molts dels aspectes que s’estan fent allà també es fan aquí, s’estan duent a 

terme a l’Escola municipal d’ensenyament (EMAD). 
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Finalment dir que  una de les coses que es milloren en aquest conveni és el tema del no 

solapament.  Molts dels avantatges que ha deixat clars la Sra. alcaldessa, ara queden 

recollits i com no s’havia parlat o quedaven ambigües, feia que moltes vegades hi 

hagués duplicitat. El tema de “Catalunya Empren” era el fet més denigrant. Nosaltres 

estàvem pagant per un servei que es feia a Les Franqueses,  mancomunat, i aquí a la 

Garriga ho feia la FUMH, era un aspecte que no enteníem.   

Creiem que els aspectes positius pesen més que els aspectes negatius i per tant des del 

nostre grup municipal, donant un vot de confiança que entenem no és un xec en blanc i 

demanant que tots i totes ens posem com a deures que  aquests espais d’ambigüitats 

quedin clars, votarem a favor.   

 

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

A nosaltres ens sembla molt bé que una administració recolzi una fundació cultural com 

és la FUMH. Tot el que sigui recolzar la cultura, l’educació ens sembla molt bé. En 

aquest sentit d’entrada la idea que mantinguem la col·laboració amb la FUMH ens 

sembla positiu i per tant quan se’ns va oferir des de l’equip de govern la possibilitat de 

participar intentant buscar un consens en la nova redacció del conveni ho vam aceptar i 

varem estar participant. Us volem agrair que hagi estat així. A més crec que hi ha hagut 

un bon to com sempre que hem estat col·laborant i això pesarà molt a la nostra decisió. 

Nosaltres i això no és res de nou, sempre hem estat molt en contra de què es cedís 

l’espai de Can Raspall a la FUMH . Potser és amb el que hem estat més en contra. A 

vegades també hem discutit la quantia de l’aportació que feia l’ajuntament, però per 

nosaltres el que sempre ha estat més rellevant en la nostra oposició al conveni actual és 

la cessió d’un espai que creiem és un espai, potser el més maco que tenim com a 

ajuntament,.Un espai que ens ha costat molt, que ha estat fruit d’una restauració costosa 

i per tant creiem un espai que podria tenir molts usos i el estar cedit a una fundació 

privada, una fundació cultural que fa una grandíssima feina però que és una fundació 

privada no ens ha sembla bé. Sempre hem esta molt crítics amb això . 

Quan hem estat reunits partíem, en el debat, d’una situació segurament  una mica 

diferent. Nosaltres ja sabíem que amb això teníem una postura més enfrontada  i per 

això en el conveni actual tampoc preteníem canviar-ho. Hem estat col·laborant per 

intentar que el conveni que sortís fos el millor possible. En tot cas ja sabíem que no 

seria el que nosaltres recolzaríem. En aquest procés hem aconseguit entre tots coses que 

estan bé, que milloren el conveni actual: Per exemple ens agrada que la durada no sigui 
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tan llarga i estem d’acord en aquest nou període de 5 anys,  perquè tampoc ens agrada 

que els convenis siguin molt llargs, no té massa sentit. Ens sembla bé la precisió que 

heu fet que hi hagi una legislatura pel mig, que el conveni sigui aquest i que qui hagi 

d’enfrontar la renovació no ho hagi de fer al final de la legislatura. En això estem 

completament d’acord i ho compartim. 

També ens sembla molt bé, quedi clar, que el tema de la llum, aigua , etc., estigui a 

càrrec de la Fundació, creiem que ha de ser així i que aquesta ha estat una gran millora 

en aquest conveni. Ens sembla bé que es pugui compensar amb una altra fórmula, en 

aquest cas una fórmula amb aportacions en espècies, laborals. Això resol el fet que 

hauríem de tenir una persona en plantilla i per tant compensa en gran part de l’aportació. 

Ens sembla bé, no ho critiquem, al contrari ens sembla que és  una cosa positiva del 

conveni. 

També ens sembla bé que no hi hagi solapament com ha destacat el Sr. Valiente. Està 

també molt bé que els reclamem que facin més coses conjuntament amb l’ajuntament. 

Per tant creiem que el conveni en si té tota una sèrie de coses que són molt positives, o 

que són millors que a l’anterior conveni. Però continuen estant en desacord amb el tema 

de al cessió de Can Raspall.  

Tot plegat ens fa prendre una decisió en el sentit d’abstenir-nos, no votarem 

contràriament. Tot i que ens agradaria que a l’espai de Can Raspall es busqués una altra 

fórmula. Tampoc pensem que la Fundació no hi pugui utilitzar el despatx de Can Rapall  

però creiem que podria haver-hi una altra fórmula que és la que defensarem en un futur i 

continuarem defensant. 

Creiem que tot el procés ha estat positiu, que hi ha millores, que el conveni és millor i 

per tant hem decidit abstenir-nos.  

 

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:  

Volem agrair a l’equip de govern que ens hagi informat tan bé, que ens hagi convocat 

en la redacció d’aquest conveni. La nostra posició és que en un  99% estem d’acord, cap 

problema, al contrari , estem contens que la Fundació estigui a la Garriga, amb 

nosaltres, sabem la tasca que fan i per tant estem contents i orgullosos. 

Coincidim amb ICV, creiem que Can Raspall no és el seu lloc. Creiem que aquestes 

instal·lacions es mereixen quelcom millor . Per la resta ja ho he dit estem d’acord en un 

99%. No tenim res en contra de la FUMH, al contrari.  Però Can Raspall el veiem d’una 

altra manera. 
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Si ja porten 10 anys a Can Rapall pensem que ja és l’hora que es busquin un altre lloc, 

sense voler fer cap mal. Per aquesta raó nosaltres també ens abstindrem  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Moltes gràcies a tots perquè realment el fet d’haver treballat aquest conveni i haver-ho 

fet conjuntament ha portat a què un tema que en els seu dia podria haver generat alguna 

controvèrsia (tots en som conscients) avui té un recolzament important per part de tots 

els membres del plenari i sobretot no té cap posicionament contrari de “no”. Vull agrair 

aquesta feina feta gràcies a què tothom ha participat.  

Em comentava el Sr. Albert que Can Raspall el tenim espremut al màxim, tenim una 

sala polivalent, una sala noble, un espai cedit a la FUMH, tenim el Jutjat de Pau, tenim 

el pati, l’àrea de Turisme . Penso que és un espai que precisament el que havíem de 

pretendre és que aquesta joia municipal que tenim, representant del moviment 

Modernista de la Garriga,  estigués molt participada per la gent i així ho està. No ha 

quedat com una cosa tancada que puntualment s’obre el dia de Corpus i poca cosa més 

sinó que té vida i té vida del dia a dia del nostre municipi que és el que es buscava i la 

FUMH li dóna part d’aquesta vida.  

Podem compartir o no, perquè és molt respectable que tothom consideri quin seria l’ús 

més adequat d’aquest espais, però en tot cas és un espai que té vida i que tenint en 

compte el cost que va representar la restauració i la rehabilitació que es va fer per part 

del municipi de la Garriga, que hagi retornat d’aquesta manera, sent un espai d’entrada i 

sortida de cursos, de què al matí es pot anar a llegir el diari a la sala de  baix, els 

casaments, festes de benvingudes de nadons (batejos civils), tot aquests tipus 

d’activitats que s’ofereixen a Can Raspall . 

En quant a la cessió d’espais els camps de futbol també estan cedits a entitats esportives, 

la Torre del Fanal també, etc. Vull dir que cedir espais no és una cosa estranya, al 

contrari un ajuntament ha de poder cedir i confiar els seus espais a les seves entitats 

municipals . 

En aquest sentit a la Torre del Fanal hem apostat per una autogestió, perquè creiem en la 

responsabilitat de les entitats a l’hora de gestionar els espais públics i creiem que 

aquesta implica d’una manera positiva les entitats en la cura i manteniment d’aquests 

espais. Per tant cessió d’espais hi ha moltes, tot i que podem compartir el dubte que 

pugui generar que Can Raspall s’hagi cedit a la FUMH, però en tot cas creiem que el 

retorn cap el municipi de la Garriga és més positiu que el fet de tenir aquests 4 o 5 
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espais ocupats. 

M’havia oblidat que també tenim l’arxiu Cuspinera des de fa un temps per consultar. Un 

arxiu que el Sr. Cuspinera ha cedit a l’ajuntament de la Garriga perquè el dipositem allà 

a Can Raspall i que la gent que estudia arquitectura i temes de Modernisme pugui anar a 

consultar-lo. En aquest sentit s’ha de celebrar sobretot que sigui un espai obert a tot el 

municipi de la Garriga. 

 

El Ple de l’Ajuntament per  14 vots a favor (7 CiU, 3 AI-AM, 2 S.I. i 2 PSC-PM ) i 3 

abstencions (2 ICV-EUiA i  1 PP),  dels 17 membres assistents, essent 17 els de dret i de fet de 

la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

10.  Devolució de l’aval dipositat en concepte de garantia definitiva del contracte de gestió 

de l’escola bressol Municipal de la Garriga 

 

ÀREA FUNCIONAL: Contractació 
 
ANTECEDENTS 

 

En data 31 de juliol de 2013 va finalitzar el contracte de gestió de servei públic mitjançant 

concessió administrativa de l’Escola Bressol Municipal “Les Caliues”. 

 

En data 31 de maig de 2006 i com a garantia definitiva del contracte esmentat l’empresa  

Escaler Cooperativa SL amb NIF F17444225 concessionària del servei, qui posteriorment va 

modificar la seva raó social passant a anomenar-se Suara Serveis SCCL, va dipositar l’aval de 

l’entitat Sabadell Atlántico, per un import de 16.728 euros  amb número en el Registre Especial 

d’Avals 445749 

 

En data 16 de març de 2015 l’àrea d’educació va emetre informe favorable a la devolució de 

l’aval dipositat. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

Article 47 del text Refós de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel 
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RDL  2/2000, de 16 de juny 

 

Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació 

aplicable procedint la seva aprovació al Plenari de la Corporació  

 

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

 

ACORDS 

 

Primer.- Aprovar la devolució de l’aval núm. 445749 per l’import de 16.728 euros dipositat en 

concepte de garantia definitiva del contracte de gestió de l’escola bressol Municipal de la 

Garriga a l’empresa Suara Serveis SCCL. 

 

Segon.- Notificar el present acord a la tresoreria municipal i a l’interessat 

 

INTERVENCIONS  

Intervé el Sr. Àlex Valiente: 

El Sr, Carlos Martín és soci de la cooperativa Suara i abandonarà la sala mentre es debat 

aquest tema. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 No cal que surti de la sala, n’hi ha prou amb que no voti.  

En aquest punt de l’ordre del dia per motiu d’implicació professional el Sr. Carlos 

Martín no votarà i per tant serem 16 regidors votant en aquest cas.  

 

La Sra. alcaldessa atorga la paraula al Sr. Albert Jiménez . 

 

Intervé el Sr. Albert Jiménez, regidor d’ensenyament i salut: 

Bona vesprada a tots, gràcies Sra. alcaldessa . Aquest punt de l’ordre del dia és un tema 

molt burocràtic. Senzillament és tracta de recordar que l’any 2006 la Cooperativa 

SUARA va guanyar el concurs per fer la gestió de l’Escola Bressol i per tant va haver 

de dipositar un aval de 16.728 euros i actualment després que l’any 2013 guanyessin el 

nou concurs, el que fem és retornar-los aquest aval que havien dipositat l’any 2006. 
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Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de S.I.: 

 No tenim res a dir  

 

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

 Votarem a favor. 

 

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

 Votarem favorablement  

 

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:  

 Estem d’acord. 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 16 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 

S.I., 1 PSC-PM per absència (*) del Sr. Carlos Martín, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de 

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

 

(*) D’acord amb l’article 64è del ROM (Quan un assumpte determinat que estigui inclòs en 

l’ordre del dia d’una sessió afecti un/a regidor/a en l’abast que conté l’article 76 LRBRL, la 

persona interessada ha d’abandonar la sala mentre es discuteix i es vota l’assumpte…), el 

regidor del grup municipal del PSC-PM, Sr. Carlos Martín abandona la sala de plens mentre  es 

discuteix i es vota l’assumpte donada la seva relació laboral amb l’empresa SUARA. 

 

 

11. Adjudicació del contracte de gestió de serveis públics mitjançant concessió 

administrativa de les piscines municipals de la Garriga 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/Contractació  

 

ANTECEDENTS 

 

I.- En data 28 de gener de 2015, el Plenari de la Corporació va aprovar l’inici de la licitació, i 

l’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 

reguladores de la licitació per la contractació de la gestió de serveis públics mitjançant 

concessió administrativa de les piscines municipals de la Garriga 
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II.- En data 4 de febrer de 2015 es va publicar anunci de licitació al BOPB 

 

III.- En data 23 de febrer de 2015 finalitzava el termini per presentar les propostes de licitació, 

essent l’únic licitador segons figura al certificat de secretaria l’empresa IGE BCN SL amb 

número de registre d’entrada 939/2015 

 

IV.- Que en data 23 de febrer de 2015 l’empresa Llop Gestió Esportiva va anunciar la seva 

intenció d’interposar Recurs Especial en Matèria de Contractació r.e. 938 

 

V.- Que en data 3 de març de 2015, i a la vista de l’anunci esmentat, la Mesa de contractació va 

suspendre el procediment de licitació fins a la resolució del recurs especial en matèria de 

contractació si s’esqueia. 

 

VI.- Que el Tribunal Català de Recursos del Sector Públic, va resoldre en data 10 d’abril de 

2015, desestimant el recurs interposat. 

 

VII.- Que la Mesa de Contractació en data 10 d’abril de 2015 va aixecar la suspensió del 

procediment, procedint a l’obertura dels sobres A, B i C en data 13, 14 i 17 d’abril 

respectivament, dictant proposta de resolució a favor de l’únic licitador presentat en data 17 

d’abril de 2015 

 

VIII.- Que en data 17 d’abril de 2015 i en atenció a que la seva oferta era la única presentada, i 

que donava compliment als plecs reguladors de la licitació, es va requerir a l’empresa IGE BCN 

perquè aportes la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvencia, així com el 

resguard conforme havia dipositat la garantia definitiva. 

 

IX.- que en data 29 d’abril de 2015 l’empresa IGE BCN va dipositar la documentació i l’aval 

requerits. 

 

XI.- Que la proposta presentada per l’empresa IGE BCN ha merescut la puntuació que es 

transcriu seguidament 

Projecte esportiu 13 punts 
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Pla de manteniment de les instal·lacions 5 punts 

Dotar d’una partida anual d’inversions per la 

millora de les instal·lacions tècniques i la 

infraestructura general de l’equipament 

30 punts 

Millora del cànon fix 20 punts 

Dotar d’una partida anual per la millora de les 

instal·lacions esportives 

20 punts 

Millores socials 5 punts 

Total punts 93 punts 

 

XII.-  La intervenció municipal ha emès el corresponent informe. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

Arts 150, 151, 156, 160 i 161 i disposició addicional segona del  TRLCSP 

 

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

 

ACORD 

 

Primer.- Adjudicar el contracte de gestió de serveis públics mitjançant concessió administrativa 

de les piscines municipals de la Garriga a l’empresa IGE BCN SL titular del NIF B - 61355616. 

 

Segon.- Establir que el cànon fix anual que el concessionari ingressarà a l’Ajuntament serà  de 

17.999 euros IVA a banda i que realitzarà les següents inversions indicades en la seva oferta:  

 

Inversions inicials en equipament i instal·lacions esportives:  

• inversió a realitzar el primer any 229.000 euros  

• Inversió a realitzar durant la resta de la concessió 227.000 euros 

Inversions inicials en instal·lacions tècniques: 

• inversió a realitzar el primer any 339.000 euros  

• Inversió a realitzar durant la resta de la concessió 151.000 euros 
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Tercer.- Notificar el present acord a l’adjudicatari  

 

Quart.- Emplaçar l’adjudicatari perquè dins del termini de 15 hàbils des del següent a la 

recepció de la notificació del present acord, concorri a formalitzar la signatura del contracte 

administratiu. 

 

Cinquè- Publicar la formalització del contracte en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona i en el Perfil del contractant  

 

INTERVENCIONS 

La Sra. alcaldessa atorga la paraula al Sr. Joan Esteban.  

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via Pública i Esports: 

Gràcies Sra. alcaldessa. Si em permeten faré un petit històric del que ha estat el 

contracte del projecte d’explotació de les piscines municipals, com vostès recorden a 

l’octubre de 2014 vam aprovar per unanimitat els plecs del contracte d’explotació de les 

piscines. El dia 17 de desembre acabava el primer termini per la presentació d’ofertes. 

Com saben en aquell cas va quedar desert. Posteriorment en el plenari del mes de gener 

vam aprovar uns nous plecs en els quals vam introduir una sèrie de modificacions, entre 

les que hi havia l’eliminació del cànon que representava un 5 % del total del volum de 

negoci de l’empresa. Per altra banda demanàvem consensuar amb la concessionària 

l’empresa que audités els comptes anuals.  

També, i aquest tema és important, a l’oferta econòmica que ha fet l’empresa fèiem una 

sèrie de canvis en els criteris tant de valoració automàtics com en els que depenen d’un 

judici de valors . En aquests criteris vam potenciar les millores per una banda en les 

instal·lacions esportives i per altra banda el que eren les millores en les instal·lacions 

tècniques de la piscina. A part, evidentment mimàvem de puntuació el que era 

incrementar el cànon fix i finalment manteníem el 5% de millores socials. Aquests eren 

els criteris automàtics . 

Referent als criteris de judicis de valors demanàvem que el projecte esportiu millorés les 

activitats existents i també proposessin com a mínim dues activitats noves en el 

calendari, en la programació, de l’empresa.  

Aquesta  millora en aquests dos conceptes de les instal·lacions esportives per una banda 

i les instal·lacions tècniques ha provocat que l’oferta de l’única empresa que s’ha 

presentat en aquesta segona licitació hagin estat molt favorable per l’ajuntament de la 
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Garriga. 

Com vostès saben una segona empresa va presentar un recurs especial de contractació 

que no va estar admès pel tribunal i per tant l’única oferta que teníem era la de l’actual 

concessionària IGE BCN SL a qui si s’escau adjudicarem el contracte.  

Concretament l’oferta que ha fet aquesta empresa, com ja els vaig fer saber a la Junta de 

portaveus, és la millora en el cànon fix de 15.000  a 17.999 € , per altra banda les 

inversions previstes per a la millora d’equipaments esportius durant aquest 2015 

s’aniran a 229.000€. Pensin que en els plecs nosaltres varem aprovar per unanimitat, 

només una inversió pel 2015 en el canvi integral dels vestidors , tant de col·lectius com 

de públic masculí i femení.  Ells, aquesta millora en els vestidors l’han inclòs en les 

posteriors millores tècniques que  després esmentaré, però repeteixo, tota aquesta 

millora a les instal·lacions esportives ascendeix a 229.000€ . No diré una per una totes 

les millores, vostès ho han pogut consultar a l’expedient del ple.  

Per altra banda la millora a les instal·lacions tècniques ascendirà a 339.000€ . En 

definitiva estem parlant que només en aquest 2015, aquesta empresa a la qual 

adjudicarem el contracte, si s’escau, invertirà 560.000€ en la instal·lació, només en 

aquest 2015.  

A més a més l’empresa en la seva oferta també ens detalla que al llarg dels 14 anys 

restants de concessió invertirà en la millora dels equipaments esportius 227.000€ i en la 

millora de les instal·lacions tècniques 151.000€. Estem parlant que l’empresa ens diu a 

la seva oferta que invertirà aproximadament en aquests 15 anys de concessió més d’un 

milió d’euros en la instal·lació. Crec que és una noticia molt bona el fet que l’empresa 

faci aquestes millores per a la instal·lació, que cal dir que després de 15 anys de 

funcionament li calien. 

Jo celebro aquesta oferta, crec que és una bona noticia, molt bona, per la Garriga i per 

les instal·lacions i ho deixo a la seva consideració. Gràcies. 

 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de S.I.: 

Gràcies per les explicacions i em sap greu però a nosaltres ens toca fer la lectura 

negativa (mentre que al Sr. Esteban ha fet la lectura positiva) que també en té. No 

perquè siguin uns mals plecs, no perquè no s’hagin treballat correctament. Crec  que la 

idea que la Diputació ens donés un cop de mà a l’hora de fer-los va ser molt bona i va 

fer que els plecs fossin millors. Però nosaltres com a grup i fins i tot vostès com a equip 

de govern, hauríem de tenir la sensació de fracàs, perquè hem licitat una instal·lació 
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municipal, diria que la més important que tenim al poble, ha acabat amb un sol 

interessat. Que el nostre poble i  les nostres instal·lacions no siguin prou “sucoses” com 

per atraure més gent  té el seu punt de crítica, d’autocrítica, diria. És per dir que potser 

ens hem equivocat en alguna cosa o que potser alguna cosa la podíem haver fet millor. 

Repeteixo no perquè siguin uns mals plecs sinó perquè no s’hagin treballat 

correctament.  

Per altra banda la nostra sorpresa han estat les inversions i sobretot quan ho explicàvem 

als companys de grup que no estan tan al “dia dia” a l’hora de les inversions. Certament 

les inversions quan ara les explicava el Sr. Esteban eren per dir caray aquesta gent 

quines ganes tenen de renovar i quines ganes tenen d’invertir a les nostres 

instal·lacions, què bé, que contents estem! . Però la realitat és que la mateixa empresa 

porta 15 anys no han fet absolutament res.  

Una empresa que si bé ara guanyarà la licitació, recordem que els últims anys tenia 

pèrdues. Els últims anys l’ajuntament no cobrava el cànon perquè l’empresa presentava 

pèrdues. I ara és estrany que es presenti la mateixa empresa i posi mig milió d’euros 

sobre la taula per renovar les instal·lacions. A mi que em queda poc pèl i hi entenc ben 

poc, però em fan obrir els ulls els companys, el Sr. Bernaldo entre ells, que entenen molt 

més d’aquest món . Arribes a creure que potser ens han pres el pèl una mica. Certament 

els nous  plecs faran que no ens torni a passar pel fet que hi hagi una auditoria en 

aquesta nova concessió de manera acordada. 

Tot això que he explicat farà que nosaltres no ens decantem pel vot positiu, sinó que ens 

abstindrem. Tampoc votarem negativament perquè creiem que és una licitació amb la 

que ha guanyat el poble, però ens tocava i volíem fer aquesta lectura no tant  positiva 

sinó més aviat negativa perquè són coses a tenir en compte. Gràcies. 

 

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

Nosaltres votarem a favor, perquè creiem que la proposta que ens fa l’empresa supera 

amb escreix el que teníem fins ara. Abans deia que hem tingut dos processos 

participatius de dos contracte en els quals hem pogut dir la nostra. Potser perquè tots els 

partits polítics d’aquest plenari hem pogut dir la nostra no es feia “sucós” per cap 

empresa, perquè hem fet moltes propostes i la majoria, (no ho sabria dir en tant per 

cent), han quedat reflectides en aquest contracte. Penso que per aquest motiu no es feia 

atractiu per les empreses.  

Una de les millores d’aquest contracte és que ens beneficia a tots i a totes els que estem 
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en aquest plenari i als del proper plenari també  

Els que hem passat per aquesta responsabilitat (jo en aquest moment demano disculpes), 

els que hem tingut responsabilitats a l’àrea esportiva anteriorment no hem fet la gestió. 

Teniem una concessió esportiva, funcionava bé i l’hem deixat de banda. No hem fet un 

control directe, és veritat que ens presentaven números anuals, amb la qual cosa 

nosaltres ho donàvem per “finiquitat”. Ara amb aquests plecs es fa que hi hagi un 

organisme tècnic des de l’ajuntament i també polític, per fer el seguiment de les  

instal·lacions, amb la qual cosa nosaltres quan un ciutadà ens digui que una cosa no 

funciona ho traslladarem a la gestora. En aquest cas queda recollit que  si les coses no 

funcionen ens ho haurem de mirar i la nova concessionària està obligada a que si 

l’ajuntament li diu que una cosa no funciona ho ha d’arranjar. Tot això penso que ja és 

positiu i entomo el mea culpa, com ja he dit, de quan jo estava de regidor d’esports, 

perquè és un cosa que no varem fer . En aquest cas hem pogut participar, hem pogut dir 

la nostra i tot això es recull  als plecs i per això a altres empreses no els ha resultat tan 

atractiva la concessió.  

Estic d’acord en aquest cas amb el que diuen els companys de Solidaritat i en totes les 

reunions ho hem matisat i ho hem posat sobre la taula. Si una empresa diu que té 

pèrdues i que una instal·lació li suposa pèrdues el que diu normalment  és que s’ho 

embaini l’ajuntament que jo marxo i que resolgui el marron l’ajuntamen. En aquest  cas 

inverteixen 600.000 euros el primer anys, no arriben però quasi quasi. Només amb això 

ja diu que Piscines la Garriga és una instal·lació “ que goza de muy buena salud” i que 

és molt atractiva i tot el que hem treballat en aquesta comissió crec que ha estat 

avantatjós pel municipi i sent així no podem dir que no. En aquest sentit i votarem a 

favor.  

 

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

Avanço que nosaltres no votarem a favor, que ens  abstindrem i la nostra postura està 

bastant propera a la dels companys de Solidaritat i potser anem una mica més enllà. 

Nosaltres sempre hem estat molt crítics amb alguns aspectes de la gestió d’aquesta 

empresa i per tant veiem aquest concurs com una oportunitat perquè es presentés una 

altra que oferís una visió diferent i ho gestionés d’una manera diferent. Creiem que 

durant aquests anys algunes coses s’han fet a la seva manera sense tenir massa en 

compte fins i tot una part de la ciutadania de la Garriga. Jo sempre he posat com a 

exemple una cosa que em sembla molt malament que és la fórmula de la inscripció als 
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cursets de natació, que ho feien sense sorteig. El que tenia la disponibilitat de temps i 

per tant podia anar a una hora intempestiva a posar-se el primer a la cua era qui tenia 

l’opció d’escollir el curset. Així és com ha funcionat el sistema d’inscripcions a cursets 

a la piscina durant tot aquest temps.  

Nosaltres sempre hem estat crítics amb aquestes coses i per tant varem rebre amb molt 

de gust la invitació de l’equip de govern a participar en l’elaboració dels plecs. En 

aquest sentit estem molt agraïts perquè moltes d’aquestes coses van quedar recollides i 

la veritat és que estàvem com “esperançats” en aquest procés que realment ha de poder 

obrir una nova etapa de gestió. Esperem que així sigui i que tot i ser la mateixa empresa 

hagin recapitulat i el fet que se’ls hagi obligat a una nova concessió, que s’aprovarà 

segurament, els obligui a funcionar d’una altra manera però evidentment a nosaltres no 

ens deixa molt satisfets, perquè quan  ningú els ha obligat, ells de motu proprio  no ho 

han fet.  

Creiem que el problema més greu venia del conveni inicial i per tant no posarem el dit a 

l’ull, ni res per l’estil. Encara que trobo molt lloable aquesta admissió de culpa que ha 

fet el Sr. Valiente de quan era regidor d’esports. Com tampoc posarem el dit a l’ull 

perquè creiem que no té culpa el regidor actual, en absolut.  Creiem que tot això parteix 

del fet que el conveni els obligava a ben poca cosa i per tant no s’han vist obligats a fer-

ho. Ni amb el manteniment, ni amb les inversions que necessita un equipament quan ja 

porta 10 anys de funcionament. Per tant ara ens hem trobat amb  una situació en què 

l’equipament tenia moltes mancances i això ens ha obligat, a l’hora de redactar 

conjuntament aquests plecs, a que s’ha exigit molt a l’empresa que volgués entrar i 

aquest fet ha condicionat tot el procés.  

Va quedar desert el primer concurs, perquè demanàvem molt en un moment en què les 

empreses del sector, evidentment no tenen uns guanys excessius i per tant moltes 

empreses no ho han vist clar. Després a la segona revisió segurament també ha 

continuat condicionant. Ha condicionat a algunes empreses el fet que s’ha vist que el 

manteniment no era el correcte i això els ha fet tirar endarrere. Un conveni mal fet al 

seu moment ens ha condicionat un conveni anys després. Partíem d’una mala situació, i 

hem pecat tots d’una manca de confiança: Nosaltres també hem estat en un equip de 

govern en aquest període temps i per tant no ens traurem la culpa del tot, però penso que 

sobretot el problema ve del principi. 

Ara el procés ha estat positiu i això ens fa que no votem en contra tot i que el resultat no 

ens agrada i així ho volem expressar. No ens agrada que es presenti una sola empresa 
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com bé apuntaven els companys de Solidaritat. Tampoc ens acaba de donar confiança 

que sigui la mateixa empresa que per nosaltres no han fet del tot, una gestió positiva. No 

estem dient que tot el que hagi fet aquesta empresa sigui negatiu, en absolut. També és 

veritat que a vegades la gestió depèn molt dels treballadors i crec que els treballadors 

que hi ha en plantilla  es subroguen i molts d’ells són molt competents i fan molt bé la 

seva feina.  

En fi, dit tot això  i lamentant-nos de la situació a la que hem arribat anunciem de nou 

que ens abstindrem. 

 

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:  

Nosaltres votarem a favor. Estem d’acord i contents de què es porti a terme això amb 

aquest final, ja sigui amb aquesta empresa o amb la que sigui. És un procés obert a 

tothom i per tant si només s‘ha presentat una empresa és el que tenim i servirà 

d’experiència per tots. 

Estem contents de les millores que ha dit el senyor regidor, creiem que són molt bones i 

que sortim guanyant. 

Guanyem també en experiència per l’equip de govern, perquè des del nostre punt de 

vista es va “liar la matraca”  no sé qui, si uns o altres, vostès van dir una cosa, ells van 

dir una altra . Però el cas és que està solucionat i per la nostra banda estem contents.   

Ara tindrem un tècnic que farà de supervisor, no només a les piscines sinó a tot arreu i 

aquest ja és un aval que garanteix l’estabilitat i el bon servei. Res més votarem a favor. 

 

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via Pública i Esports: 

M’agradaria contestar al Sr. Oliveras . Dir que és un fracàs quan per una banda 

deixarem de pagar un desequilibri econòmic financer que produïa la piscina descoberta 

de 30.000€. Es  deixaran de pagar amb aquest nou contracte, perquè que no tocava. 

Com deia el Sr. Molinero els plecs de fan quinze anys no estaven ben fets i ens ho van 

endossar.  

Dir que és un fracàs quan hem aconseguit que la natació de P4 sigui gratuïta, quan els 

clubs relacionats amb l’aigua com pot ser el triatló, secció de les Tortugues, que tindran 

gratuït l’entrenament. Dir que és un fracàs un cànon de 18.000€ l’any...., bé crec que 

fracàs no és la paraula. Però cadascú, evidentment, pot pensar el que vulgui.  

Agreixo al Sr. Valiente i al Sr. Martín el seu recolzament en aquesta votació  i també al 

Sr. Jiménez.  
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També com a regidor entono el mea culpa. En aquests quatre anys, no s’ha fet el que ara 

si s’estableix als plecs, que és aquesta comissió de seguiment de la concessió. Penso que 

aquesta comissió ja havia d’haver estat i no la vam crear, ni vostè quan va ser regidor, 

Sr. Valiente, ni jo quan ho estat, ni els que ho havien estat anteriorment. Penso que ara 

s’esmenarà amb aquesta comissió en la que tots participarem i en la que podrem, 

sobretot, controlar per exemple la quantitat d’inscripcions que ens han dit, si realment 

serà així o no. Tindrem un òrgan de control molt important. 

Estic d’acord amb el Sr. Molinero en què les mancances dels primer plecs de fa 15 anys 

han fet que la concessió hagi anat així. Aquestes mancances a nivell de manteniment 

que vostè parlava s’han esmenat. Com sabem varem fer un requeriment per 

incompliment de contracte demanant que totes aquestes mancances a nivell de 

manteniment s’arreglessin, hem arribat a un acord amb ells i tindran fins el dia 17 de 

juny per esmenar-les. Per tant aquí  hem aconseguit un altre triomf, a part de les 

inversions que puguin fer i que recullen a la seva oferta, faran un rentat de cara molt 

important a la instal·lació.  

Per tant jo torno a dir que es pot mirar com a fracàs perquè només hi ha hagut una 

empresa, però estic d’acord amb el Sr. Jiménez en dir que encara que hagi estat només 

una hem tret un bon profit de l’oferta d’aquesta empresa. Gràcies. 

 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de S.I.: 

Quasi ho arregla al final Sr. Esteban, perquè en cap moment ni jo ni el meu grup hem 

pretès, ni hem dit que han estat un fracàs els 30.000 €. Escolti’m els 30.000€, els 

beneficis per la piscina, que les tri-tortugues tinguin entrada i entrenament gratuït, que 

P4 estigui subvencionat, en cap cas ha sortit res de tot això de  la meva boca. El que he 

dit és que, no perquè siguin uns mals plecs, (la qual cosa vol dir i aclareixo, que creiem 

que són uns bons plecs), no perquè no s’hagin treballat, (aclareixo és perquè s’han 

treballat i s’han treballat conjuntament entre tots els grups, us donem les gràcies, igual 

que ha dit el Sr. Valiente, perquè hem participat en el conveni de la FUMH i en aquests 

plecs i ens hem sentit còmodes) , estem en contra. 

El que he dit que tenim com un sentiment de fracàs i que ens semblava  que ho havíem 

de compartir és el fet, com ha dit ara al final, de què només s’hagi presentat una sola 

empresa a la licitació de les nostres Piscines municipals. Aquest és el fracàs que jo he 

dit, però no he dit que la resta sigui un fracàs. Vostè ha començat la seva intervenció 

dient que volia contestar al “fracàs “ del  Sr. Oliveras en això, en els 15.000€ en les tri-
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tortugues, en el P-4, etc. , i jo dic que de la meva boca no ha sortit res de tot això. I si 

vosaltres, o vostè personalment no tenen aquest sentiment de fracàs, allà vostès amb el 

seu sentiment o amb la seva capacitat d’autocrítica. Nosaltres si l’hem tingut i per això 

hem volgut que quedés reflectit. Gràcies.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Ni fracàs, ni no fracàs, Sr. Oliveras. Anem a fer una reflexió del procés, en positiu i 

compartint les seves paraules. És cert conegut, i evident que hi ha una crisi en el sector 

del fitness.  No només  aquí a la Garriga, sinó a nivell general de tot aquest tipus 

d’equipaments.  

Fa quinze anys quan la Garriga va obrir aquest equipament tenia una població destí, 

possible usuària  de l’equipament que contemplava poblacions con L’Ametlla, com Les 

Franqueses, com Canovelles que no disposaven de centres d’aquests tipus en el seu 

municipis. Per tant teníem la possibilitat d’arribar a una població de  50.000 habitants . 

En aquests anys en què la resta de municipis no tenien aquest equipament tothom venia 

a l’equipament de la Garriga i ens trobàvem amb els límits màxims de socis i amb llistes 

d’espera per poder accedir a les instal·lacions .  

Això també ens ha de fer reflexionar a tots els municipis, si cada un de nosaltres hem de 

tenir cadascun de tots els equipaments a tot arreu. Mancomunar serveis vol dir poder 

oferir millor servei, poder reduir despesa i que no siguin deficitaris. Se m’acuden 

infinitat de serveis municipals que en aquest sentit cada poble, encara que hagi tingut 

500 habitants ho ha volgut a la seva població. Aquesta és una reflexió que crec s’ha de 

fer en el món municipal. Penso que aquests anys de crisi econòmica que hem tingut ja 

ens han fet endreçar una mica les idees però encara pequem del fet que tothom vol tots 

aquests equipaments a casa seva, encara que, repeteixo,  siguem un poble de 500 

habitants.  

Per tant més que fracàs, hem de ser capaços de visualitzar aquesta realitat del sector que 

està en crisi i això és així de cert. Vagin a veure els equipament de municipis del 

voltant, sense anar més enllà, Canovelles, que ho ha hagut d’adjudicar en aquesta 

legislatura per 40 anys, perquè ningú es presentava a la licitació. L’alcalde em deia “és 

que jo temia que em quedaria desert “, perquè la primera vegada també va quedar desert 

a Canovelles. L’alcalde em va dir. “ vam haver de modificar els plecs i cedir per 40 

anys la concessió perquè sinó cap empresa  veia viable explotar aquest equipament”. 

Crec que hem fet uns plecs, treballats conjuntament, molt potents i prou exigents en els 
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que, vostès ho han dit, la Garriga surt guanyant. La proposta que ha fet aquesta empresa 

és una proposta que millora amb escreix no només aquest equipament sinó els usos 

associats, com pot ser la piscina pels nens de P4 i tot el que abans han estat comentant.  

Fracàs hagués estat haver fet uns plecs impossibles, en canvi hem fet uns plecs que 

l’empresa que coneix el funcionament real d’aquest equipament ha vist que eren 

assumibles, a partir d’aquí en el procés de licitació si es presenta una o deu empreses, 

nosaltres com a ajuntament, no ho podem controlar, ni podem convidar les empreses 

que es presentin als plecs . Nosaltres hem de fer uns plecs que s’ajustin a la llei i que 

siguin el màxim d’exigent, donant el màxim pel municipi de la Garriga. Però la voluntat 

de les empreses de presentar-se o no és la llibertat empresarial òbviament i en aquest 

sentit nosaltres, com a administració pública, hem de ser curosos en què n’hi hagi una o 

n’hi hagi deu empreses que s’hagin presentat, s’adjudiqui de manera correcta i sobretot 

que a partir d’ara amb la nova adjudicació siguem curosos en tot allò que s’ha de 

complir per part de l’empresa i per part de l’ajuntament d’acord amb aquests plecs . 

Però sobretot jo no deixaria de costat i no oblidaria la greu crisi que hi ha en aquest 

sector. Tenim l’exemple de les poblacions immediates. He dit Canovelles, no vull dir 

que l’equipament estigui en crisi ni molt menys, però que si té una concessió que s’ha 

fet per 40 anys. Un altre equipament que també és conegut el dèficit que està generant 

és el de l’Ametlla del Vallès. Aquesta és una realitat d’aquests equipaments de fitness, 

aquí i a Barcelona, en ciutats grans també, no només a municipis petits.  

Aquesta crisi probablement també hagi fet que sigui poc atractiu per les empreses que 

no coneixen a fons el funcionament d’aquest equipament el presentar-se. En aquest 

sentit a nosaltres com equip de govern ens hagués agradat que s‘haguessin presentat 3, 5 

o 10 empreses. Compartim aquesta reflexió que han fet tan uns com altres, però la 

realitat és aquesta i el que ara hem de vetllar  és per adjudicar i perquè tot allò que 

recullen els nous plecs i que milloraran amb escreix l’equipament i els usos d’aquest 

equipament sigui una realitat i tots siguem responsables a l’hora de fer-ne control.  

 

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

D’entrada dir a la Sra. alcaldessa que estic totalment d’acord amb el que ha dit de 

mancomunar serveis, ja hem parlat moltes vegades i estem completament d’acord i el 

tema de les piscines és un tema molt clar . 

Vull aclarir que nosaltres ens abstenim no per totes les millores que ha esmentat el Sr. 

Esteban, és evident que això suposa una sèrie de millores, però també ho hagués suposat 
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si s’hagués presentat una altra empresa, això no és clar. Ja ho hem dit  tots que els plecs 

estaven ben fets i per tant qualsevol altra que s’hagués presentat també  les hauria tingut 

que oferir, en aquest sentit això no és l’èxit.  

Ara ja només tenim una empresa i l’èxit o  el fracàs és veure quina empresa és la que 

tenim . A mi tampoc em preocuparia que nomé tinguéssim una empresa sempre i quan 

estiguéssim molt contents. Una raó per la qual algunes vegades, en alguns concursos  

només acaba havent-hi una empresa és perquè les empreses del sector saben que no 

tenen res a fer. Saben que han de fer un esforç i a ningú li agrada perdre i saben que si 

algú està molt a bones amb qui realment està fent la gestió és més complicat guanyar el 

concurs. Per molt que als concursos, a dia  d’avui, hi ha una part que és automàtica 

també hi ha una part que és un judici de valors i per tant és evident que qui realment 

està fent una bona gestió i aquesta coincideix amb el que demana qui ho demana les 

altres empreses tenen poc a fer. Això passa a vegades, però jo no crec que sigui el cas 

perquè alguna desavinença havíem tingut amb aquesta empresa i la pròpia empresa no 

havia cedit en res voluntàriament. Ara comentàvem el tema del pagament de la piscina 

de P4, el conveni anterior no regulava això correctament i al final tots sabem que 

l’ajuntament quan assumia el pagament de la piscina de P4 pagava més a la 

concessionària del que pagava un soci . Això és així, per tant havia un problema més 

aviat de gestió .  

Crec que el que és important no és tant el tema del manteniment, que és evident que si a 

l’empresa el conveni no l’obligava a fer molt manteniment o moltes inversions, doncs 

no les feia i no les ha fet a última hora perquè no li obligàvem. Puc entendre que aquesta 

ha estat la seva estratègia i podríem dir que és lícita perquè ningú l’obligava i li ha sortit 

bé. Però en el tema de la gestió hi ha cosetes que tots sabem que eren millorables i aquí 

és on realment a nosaltres ens preocupa, ens dol. Esperem que com els plecs han estat, 

sembla, ben fets i hem estat molt curosos en dir que a partir d’ara farem un seguiment 

molt exhaustiu de la gestió, això no ens torni a passar. En tot cas comminem a tothom 

que tingui responsabilitat de govern a que això es faci efectiu.  

 

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

Només un matís. Potser la paraula fracàs sona molt forta i potser no ens hem explicat 

prou bé. Nosaltres estem molt contents de com ha anat tot el procés, però hem de 

felicitar a l’empresa que ha fet una estratègia empresarial bestial . En primer lloc van 

deixar l’equipament fet una “merda “quan el van anar a veure els futurs interessats.  
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Després dir que hi ha una crisi galopant, que també ho diu la Sra. alcaldessa, però tot i 

això el primer any inverteixen 600.000 euros . Són contrasentits, perquè jo si una cosa 

està en crisi no inverteixo 600.000€, segur que no!. Per tant podem dir que ells han fet 

una estratègia de presentar un equipament fet una “merda” , uns números de dos anys 

endarrere amb pèrdues perquè l’interessat veiés que això donava pèrdues i nosaltres 

hem estat enredats en aquesta dinàmica  i aquesta dinàmica ha fet que curiosament 

només es presentessin ells. Aquesta és la reflexió i aquest és el “mea culpa” o “fracàs” , 

que no hem sabut veure que ens estaven colant un gol per l’esquadra. 

Simplement això, llògicament hem fet uns plecs molt millors, amb uns sistemes de 

control molt millors del que  hi havia fins ara, que no hi havia res, allò era “un 

cachondeo padre”. És l’única reflexió i crec que ningú s’ho ha prendre malament sinó 

que tots hem de fer una anàlisis.  Cal felicitar l’empresa, felicitar-nos a nosaltres per la 

feina que hem fet i a partit d’ara ja no ens en colaran més, de gols.  

 

El Ple de l’ajuntament per 13 vots a favor (7 CiU, 3 AI-AM, 2 PSC-PM i 1 PP) i 4 abstencions 

(2 S.I., i  2 ICV-EUiA-E), dels 17 membres assistents, essent 17 els de dret i de fet de la 

Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

12. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 2015.10, modalitat crèdit 

extraordinari i transferències de crèdit 

 

Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2015.10 

 

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

 

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

de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i als articles 11 i 

14 de les bases d'execució per a l'exercici 2015. 

 

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

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

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

ampliables a l’aprovació dels pressupostos de l’entitat a que es refereixen els articles 20 i 22 
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(article 160.4 del TRLRHL). 

 

ES PROPOSA: 

 

Primer. Aprovar la proposta de concessió de transferències de crèdit i crèdit extraordinari per 

import de 40.300,00 euros, de la forma següent: 

 

Transferències de crèdit amb diferent àrea de despesa 

 

Consignació de despeses amb crèdits en alta (unitat monetària: €) 

Projecte despesa Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

- 2015.203.33700.48000 CUT.Cineclub.Mostra de Cinema 1.500,00 

- 2015.206.33800.22609 DJP.PAR.Festa Major 30.000,00 

- 2015.205.34100.22609 ESP.Esport Escolar.Festa cloenda 2.150,00 

- 2015.205.34100.22612 ESP.Esport.Escolar.Desplaçaments 1.650,00 

  Total transferències positives de crèdits 35.300,00 

 

Consignació de despeses amb crèdits en baixa (unitat monetària: €) 

Projecte despesa Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 
baixa 

- 2015.206.92400.22613 PAR.Foment de la participació 1.500,00 

- 2015.301.93200.22708 HIS.DIBA.ORGT.Servei recaptació 33.800,00 

  Total transferències negatives de crèdits 35.300,00 

 
Crèdit extraordinari: 
 
Crèdit extraordinari (um: euros) 
 

PDFA Aplicació pressupostària Descripció Proposta d’increment de la 
consignació inicial 

- 2015.401.15000.48017 URB.Subvencions ventades 5.000,00 

             Total crèdit extraordinari:  5.000,00 

 
Finançament que es proposa: 
 
Baixa per anul·lació (um: euros) 
 

PDFA Aplicació pressupostària Descripció Proposta de consignació 

- 2015.301.93200.22708 HIS.DIBA.ORGT.Serveis recaptació 5.000,00 

 Total crèdit extraordinari 5.000,00 
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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. 

 

INTERVENCIONS 

La Sra.alcaldessa atorga la paraula al Sr. Vicenç Guiu. 

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda 

Parlar de números pot ser divertit, o no!. El que sempre passa a l’ordre de l’ordre  del 

dia és que els números van al final, no sé perquè, però en tot cas és així . Seguim. 

Aquest punt fa referència a unes transferències de crèdit per una banda i a un crèdit 

extraordinari per una altra. 

Comencem per les transferències de crèdit. Val a dir primer, que afortunadament hem 

rebut una bona noticia per part de la Diputació i és que tindrem una menor despesa en el 

pressupost per la condonació del que cobren per la gestió tributària, pel cobrament 

d’impostos. Això, fa que tinguem, encara que no tenim l’import exacte, al voltant d’uns 

130.000€ de menor despesa. A partir d’aquí amb aquest finançament addicional que 

podem tenir aquest any, portem a plenari una transferència de crèdit  de 3 partides . En 

primer lloc destinarem 2.150€ per la festa de cloenda de l’Esport Escolar. Aquesta és 

una demanda que s’havia fet per part del comitè tècnic de l’esport escolar, fer una mica 

més atractiva la cloenda d’aquest any de l’Esport Escolar, i des de l’ajuntament entenem 

que és una proposta positiva i atenent que tenim aquest nou finançament hem tingut a bé 

acceptar.  

També en relació a l’Esport Escolar hi ha una segona dotació addicional de 1.150 euros 

que és per una de les activitats finals de l’Esport Escolar, la sortida al Tibidabo; donat 

que hi hagut molta petició per assistir a aquesta activitat i que en el pressupost inicial 

potser anàvem una mica curts en els desplaçaments el que fem és potenciar el servei 

d’autocars i dotar aquests 1.150€  per aquesta partida. 

La transferència més important que fem són 30.000 €  per la Festa Major, perquè 

entenem que a l’hora de fer els pressupostos varem ser un pèl conservadors en aquest 

tema de la Festa Major i entenem com a equip de govern, que la Festa Major va anar 
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molt bé, va ser molt ben acceptada per la població i la Garriga es mereix una Festa 

Major com la que vam tenir i ja que tenim aquesta nova disponibilitat de diners 

complementarem amb  30.000€ el pressupost inicial.  

Per tant tenim una primera transferència de crèdit de 33.800 €  que són el sumatori 

d’aquests 30.000 euros per Festa Major, 2.150€ per la festa de cloenda de l’Esport 

Escolar i 1.650€ pel desplaçament de l’Esport Escolar.  

També tenim una altra transferència de 1.500 €  amb que dotem el Cineclub. Tots 

sabem la situació que va tenir el cinema Alhambra fins l’any passat i el Cineclub hi 

estava relacionat perquè l’any passat no van poder cobrar la subvenció de 1.500 € que 

tenien dotada al pressupost . Aquest any és el 20è aniversari del Cineclub i des de 

l’ajuntament ho potenciarem, col·laborarem  i doblarem els 1.500 € que teníem dotats 

pressupostàriament afegint-hi 1.500€ més. Són 1.500€ que surten de la partida “Foment 

de la participació”  perquè entenem que l’activitat del Cineclub  és una forma de 

participació. En el benentès que si per altra banda la partida de “Foment de la 

participació” necessita aquests 1.500€ que ara li estem traient, precisament dels 60.000€ 

que   encara ens queden  dels 132.000€  als que feia referència al principi  que no estan 

assignats, els destinarem a aquesta partida.  

Probablement si en el moment de fer la transferència haguéssim tingut aquests 130.000€ 

no els haguéssim tret de la partida de “Foment de la participació” que enteníem era la 

partida que s’ajustava millor a una despesa d’aquestes característiques.  

Finalment tenim un crèdit extraordinari que surt del mateix lloc d’aquests 132.000€ i en 

destinarem 5.000€ a una nova partida de subvencions, precisament pel que la Sra. 

alcaldessa comentava al punt número 7, per subvencionar  els impostos (ICIO, Taxes) 

que s’han produït relacionats amb la reconstrucció dels béns deteriorats per les 

ventades. Si en el punt número 7 el que estàvem fent és recollir aquesta possibilitat aquí 

ja dotem pressupostàriament una partida per valor de 5.000€ . 

 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de S.I.: 

Altra cop volem que quedi clar que no és perquè ens semblin malament els 30.000€ de 

Festa Major, els dedicats a fer més fort l’esport escolar, ni perquè el Cineclub no s’hagi 

guanyat aquests 1.500 € extres, és el motiu pel qual votem que no .  

Votem que no perquè pensem i és una cosa bastant flagrant que “Foment de la 

participació” no és la partida que s’ajustava més per treure aquests diners. Entenem que 

“Foment de la participació” és per crear unes línies durant la legislatura per tenir una 
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participació real que queda clar que per nosaltres no és la mateixa que per vosaltres . No 

dic que no en feu, però ho feu segons la vostra manera de veure la participació i 

nosaltres no creiem que sigui aquesta. 

Quan varem  plantejar al grup aquesta modificació i van veure 1.500€ de la partida de 

participació que no s’han gastat i que si estan dotats , van creure convenient dir que la 

idea és que no per dotar amb molts diners una partida es fa participació real. Al darrera 

hi ha un projecte, una tècnica molt capacitada a la que hem de plantejar idees clares 

perquè algun dia en aquest poble hi hagi participació real. Gràcies.  

 

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

Jo diria que arriben a “l’aneguet lleig” d’aquest plenari. Ens hem mirat el plenari amb 

bons ulls intentant ser positius del tot  i també en aquest punt. Varem votar a favor els 

pressupostos, però aquest punt no el podem votar a favor per diversos  motius i un són 

aquests 1.500 € que es treuen de Participació ciutadana. No considerem que aquesta 

sigui la partida que s’hagi de minorar i per altra banda entenem que hem perdut de nou 

una oportunitat. Varem arribar a una junta de portaveus i ens van dir “aquestes partides 

són les que modificarem” i així ens vam quedar, no ens van preguntar quines partides 

podríem treballar i quines no. Això no va passar. De nou no es va comptar amb la 

participació de l’oposició.  

Per aquests motius nosaltres que ens ho mirem amb bons ulls i hem decidit que aquest 

plenari, tots els plenaris però aquest especialment, el miraríem amb bons ulls. Entenent 

que els partides són positives, però hem sentit que no hem participat, se’ns han imposat 

totes i a més amb el tema dels 1.500€ no estem d’acords. Ens abstindrem.  

 

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

Nosaltres estem d’acord en totes les partides en què s’incrementa l’aportació. Només dir 

que en el tema del desplaçament de l’Esport Escolar, tot i estar d’acord (nosaltres en 

moltes ocasions hem defensat que s’havia de potenciar el tema de l’esport escolar), ens 

agradaria que en algunes altres campanyes educatives també, com a ajuntament, es 

contemplés la possibilitat de cobrir el desplaçament, per exemple en algunes de els 

campanyes que tenen a veure amb els parcs . Aquesta reticència ve de lluny  i jo 

personalment penso que l’hem de vèncer i si altres pobles posen els autocars, nosaltres 

també ho hauríem de fer. Però en aquest cas també estem d’acord.  

M’ha fet gràcia perquè el Sr. Guiu s’ha contestat a ell mateix. Si ja tenia una partida de 
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no sé quans milers d’euros” disponible, haver-ho tret d’aquí i no cal que ho traiem de la 

partida de “Foment de la Participació”. 

 

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda: 

 M’he expressat malament, encara no la teníem.  

 

Segueix el Sr. Molinero: 

Bé doncs si hi ha el compromís en ferm de tornar-la a dotar, llavors no hi ha res a 

objectar. Per mi no hi ha debat. Votarem favorablement. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Per aclarir les coses dir que quan es va fer la transferència de crèdit del Cineclub encara 

la Diputació no ens havia comunicat la disponibilitat addicional d’aquests 132.000€ que 

tindrem. Per tant entenent que el Cineclub i tot el que feia referència al cinema no 

deixava de ser un tema participatiu, varem creure que ho podíem treure d’aquesta 

partida  i val a dir que els tècnics de l’àrea hi van estar d’acord, perquè ells van ser els 

qui van proposar d’on havien de sortir els diners per fer aquesta modificació de crèdit .  

Nosaltres sempre consultem amb els tècnics de les àrees  d’on s’han de dotar unes 

partides i d’on s’han de moure les altres.  Això ha estat així, ho poden preguntar als 

tècnics i a partir d’aquí cal dir que hi ha el compromís, ja ho ha dit el Sr. Guiu, que amb 

aquests diners addicionals dels quals disposem tornarem els diners a la partida d’on han 

sortit. Aquesta  és la voluntat i el compromís.   

 

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:  

Nosaltres vam votar en contra dels pressupostos, precisament per això, pel repartiment, 

estem en contra d’aquest repartiment, nosaltres ho haguéssim fet d’una altra manera, 

encara que possiblement si coincidim en algunes coses. Votarem en contra. 

 

El Ple de l’ajuntament per 12 vots a favor (7 CiU, 3 AI-AM, 2 ICV-EUiA-E) i 2 abstencions 

(PSC-PM) i 3 vots en contra (2 S.I. i 1 PP ) dels 17 membres assistents, essent 17 els de dret i de 

fet de la Corporació, aprova la proposta d’acord. 
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13. Ratificació de la resolució d’Alcaldia-Presidència de data 20 de març de 2015 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda  

 

ANTECEDENTS  

 

Vist que l’Alcaldia en data 20 de març de 2015 va adoptar la següent resolució: 

 

“Antecedents 

 

Vist l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla pressupostari a mig termini, coherent 

amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa. 

 

De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla pressupostari a 

mig termini per als exercicis 2016 a 2018, prenent com a base el pressupost liquidat de 

l’exercici 2014 i la previsió de la liquidació de l’exercici 2015. Així mateix, a l’informe 

d’intervenció es detallen les hipòtesis que s’han considerat per la seva realització. 

 

Alhora, es considera que aquest pla pressupostari a mig termini està alineat amb els eixos 

d’actuació d’aquest mandat. 

 

Fonaments de dret 

 

L’article 29 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera (LOEPSF), modificat per la llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del 

deute comercial, estableix que les administracions públiques elaboraran un pla pressupostari a 

mig termini en el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a través del 

qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat 

pressupostària i de deute públic.  

 

Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre 

altres paràmetres: 

 

a) Els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les respectives administracions 
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públiques. 

 

b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte la seva 

evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com 

l’impacte de les mesures previstes per al període considerat. 

 

c) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d’ingressos i 

despeses. 

 

d) Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini 

de les finances públiques. 

 

Anàlogament, l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen 

les obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei orgànica 2/2012, 

determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs pressupostaris.  

 

La norma general estableix que, per aplicació de l’article 32 de la LOEPSF, modificat per la 

llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, en 

el supòsit que la liquidació pressupostària es situï en superàvit, aquest es destinarà, en el cas 

de l’Estat, comunitats autònomes i corporacions locals, a reduir el nivell d’endeutament net 

sempre amb límit del volum d’endeutament si aquest fos inferior a l’import del superàvit a 

destinar a la reducció de deute. 

 

La nova disposició addicional sisena de la LOEPSF, que introdueix la llei orgànica 9/2013, de 

20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, determina les regles 

especials per al destí del superàvit pressupostari, és a dir, la possibilitat d’invertir quan es 

tracti d’ajuntaments que tinguin capacitat de finançament, romanent de tresoreria positiu, ràtio 

del deute viu inferior al 110% dels ingressos corrents liquidats en termes consolidats i període 

mig de pagament inferior a 30 dies. En aquests casos, podran invertir sempre i quan es destini 

el percentatge de superàvit necessari a amortitzar operacions d’endeutament per a què 

l’ajuntament no incorri en dèficits en termes de comptabilitat nacional. 

 

A la mateixa disposició, s’estableixen per a l’any 2014, les consideracions a tenir en compte en 

relació a la distribució d’aquest superàvit. 
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Per tant, per tot això i en ús de les facultats que em són conferides per l’ordenament jurídic 

vigent, 

 

Resolc: 

 

Primer. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2016 a 2018 elaborat per 

aquesta Entitat Local que servirà de base per la elaboració del Programa d’Estabilitat. 

 

Segon. Trametre el pla pressupostari a mig termini, període 2016-2018 al Ministeri d'Hisenda i 

Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 

d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació 

previstes a la Llei Orgànica 2/2012. 

 

Tercer. Que aquest acord sigui ratificat a la propera sessió del Ple de l’Ajuntament 

 

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.” 

 

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

 

ACORD 

 

Únic. Ratificar el contingut de la resolució de l’Alcaldia de data 20 de març de 2015 relativa a 

l’aprovació del pla pressupostari a mig termini, corresponent al període 2016-2018. 

 

INTERVENCIONS 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Malgrat el títol aquest també és un tema econòmic i per tant ens ho explicarà el Sr. 

Guiu. 

 

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda 

Si. El que no explicaré és tot  el pla pressupostari a mig termini perquè seria bastant dur 

per tots plegats. Tot i que els senyors de Solidaritat fan cara de dir “explica’ns-ho, 
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explica’ns-ho”. 

L’any passat varem elaborar un pla pressupostari a mig termini coherent amb els 

objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa. En definitiva el 

que ens estan demanant és que  donem un marc de cap a on aniran els propers 

pressupostos a nivell global dels propers 3 anys . Una mena de pla estratègic de 

l’ajuntament . És el que fan moltes empreses privades, fan el pla estratègic a tres anys i 

desprès ho consoliden el primer any de pressupost. Sembla ser que la legislació vol anar 

en aquesta línia. 

Aquests marcs pressupostaris a mig termini han de ser per un període mínim de 3 anys i 

han de tenir els objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic, les principals 

projeccions de les partides d’ingressos i despeses tenint en compte la seva evolució 

tendencial. És a dir, sense grans canvis polítics que marquin unes diferencies a les 

partides sinó seguint la tendència que avui tenim d’ingressos i despeses i els supòsits en 

els quals es basen les projeccions. 

Tant per part de l’equip de govern, com per part de l’àrea tècnica i de l’àrea 

d’intervenció s’ha fet un bon treball i s’han fet aquestes projeccions en els tres anys 

d’ingressos i despeses i s’ha presentat un pla pressupostari a  mig termini que 

efectivament compleix amb els principis d’estabilitat pressupostària, amb els objectius 

de deute públic i  amb la regla de despesa. No detallaré les partides d’ingressos i 

despeses per aquests tres anys. 

Deixem aquest punt de l’ordre del dia a la seva consideració.  

 

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

No tenim res a dir al ser un tema que ens obliguen. Suposo que ningú tenia la voluntat 

de fer-ho . Votarem a favor per votar alguna cosa. 

 

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

 Votarem a favor. 

 

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

Estem tan cansats de parlar de casos referents a coses que ens obliguen que ho deixarem 

aquí i votarem a favor. 

 

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:  
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 Estem d’acord.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 

S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 

proposta d’acord. 

 

 

14. Donar compte execució pressupost exercici 2015, primer trimestre 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda 

 

ANTECEDENTS 

 

Donació de compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament de la Garriga 

corresponent al primer trimestre del 2015. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

• L’article 207 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals estableix l’obligació 

de la intervenció de remetre al ple per conducte de la presidència, informació de l’execució 

dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions no pressupostàries en els 

terminis i amb la periodicitat que el ple estableixi. 

 

• L'article 5 de les bases d’execució del pressupost per a l’exercici del 2013, disposa que 

aquesta periodicitat tindrà caràcter trimestral, ja que es durà a terme en el mes següent al 

venciment de cada trimestre natural.  

 

• Les regles 105 i 106 de la Instrucció de comptabilitat per a l’administració local, aprovada 

per Ordre EHA/40441/2004, de 23 de novembre, estableix les directrius bàsiques de la 

estructura o contingut d’aquesta documentació. 

 

Per tot l’exposat, 

 

Es sotmet a informació de l’Ajuntament Ple: 
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Primer. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament de la Garriga 

corresponent al primer trimestre de l’exercici 2015, amb el següent detall: 

 

a) Execució del pressupost de despeses: 

 

• Crèdits totals: 15.866.598,32 euros 

• Obligacions reconegudes: 2.130.738,50 euros 

• Pagaments líquids: 1.756.187,46 euros 

• Estat d’execució dels pressupostos de despeses d’exercicis tancats: Obligacions pendents de 

pagament: 26.751,78 euros 

 

b) Execució del pressupost d’ingressos: 

 

• Previsions definitives: 15.866.598,32 euros 

• Drets reconeguts nets: 7.967.731,39 euros 

• Recaptació líquida: 1.428.731,74 euros 

• Estat d’execució dels pressuposts d’ingressos d’exercicis tancats: Drets pendents de 

cobrament: 3.766.705,63 euros 

 

c) Estat del servei del deute:  

 

• El capital pendent a llarg i curt termini és de 3.563.011,70 euros 

• La mitjana ponderada del tipus d’interès és del 0,38 % 

• La mitjana ponderada dels terminis és de 5,73 anys 

 

d) La Ràtio legal de l’estalvi net es situa en el 11,56 % dels ingressos corrents liquidats 

 

e) La Ràtio legal de l’endeutament es quantifica en el  22,87 % dels ingressos corrents liquidats 

 

f) La ràtio legal de tresoreria representa el 0,00 % dels drets reconeguts nets per operacions 

corrents 

   (capítols 1 a 5) 
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g) La ràtio financera de capacitat de retorn es concreta en el 92,77 % i ve determinada per la 

proporció  

    de l’estalvi corrent i el deute viu per operacions de crèdit a llarg termini a 31 de desembre de 

2015. 

 

h) Actes d’arqueig previsionals fins a 31 de març de 2015: 

 

• A l’Ajuntament hi han existències a fi del període per la quantitat de 2.463.743,19 euros 

• Respecte de l’Organisme autònom de mitjans de comunicació, les seves existències a fi de 

període són 85.844,56 euros. 

 

Segon. El Ple de l’Ajuntament resta assabentat. 

 

INTERVENCIONS 

La Sra. alcaldessa atorga la parula al Sr. Guiu. 

 

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda: 

Li volia dir al Sr. Molinero que segurament des de l’àrea d’intervenció també estan 

cansats d’haver d’elaborar aquestes coses . 

Comentarem les quatre magnituds bàsiques de l’estat d’execució a 30 de març que com 

ja hem comentat en diverses ocasions durant la legislatura és segurament l’estat 

d’execució que menys ens explica l’estat d’execució del pressupost de l’any , perquè 

són dades del primer trimestre i no ens diuen gran cosa.  

Dels 15.866.000 euros de crèdits totals consignats que tenim al pressupost de 2015, en 

quant a les despeses, n’hi ha 2.130.000 d’obligacions reconegudes, que és un 13,74% 

del pressupost. D’aquests 2.130.000 n’hi ha 1.756.000 que estan efectivament pagats, és 

a dir un 82 %  d’aquest 13 %  està ja pagat.  

En quant al pressupost d’ingressos, sabeu perquè va per meritació d’impostos, sempre 

l’estat d’execució és en un percentatge bastant més alt que les despeses, però a  mesura 

que anem avançant l’any s’ajusta. Dels 15.866.000 hi ha 7.967.000  són drets 

reconeguts que és un 51.31% . D’aquests 7.967.000 hi ha efectivament recaptats 

1.428.000 que és el 17,93% . 

La ràtio legal d’estalvi net és de l’11,56% dels ingressos liquidats. La ràtio 
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d’endeutament és del 22,87€ dels ingressos corrents liquidats  i la ràtio de la capacitat 

de retorn és del 92,77%. És a dir tot i estar a principi d’any seguim en la línia de 

l’execució del pressupost previst.  

 

El Ple de l’ajuntament resta assabentat. 

 

 

15. Donar compte de l’informe de la Intervenció i Tresoreria municipal relatiu al 

compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat i de l’informe relatiu al 

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

març de 2015 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda 

 

ANTECEDENTS 

 

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

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

a proveïdors a 31 de març de 2015:  

 

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

 

“Informe de la Intervenció i la tresoreria municipal 

 

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

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

les operacions comercials, emetem el següent informe, 

 

Antecedents 

 

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

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

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

del sector públic (en acrònim LCSP),la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei  
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3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials, ha afegit un nou apartat 4 a l’article 200 de la llei LCSP, establint una 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

d’Economia i Coneixement. 

 

Legislació aplicable 

 

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

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

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

contractes del sector públic. 

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

termini de pagament. 

Per tot el que antecedeix,  

 

Informem: 

 

Primer. Que en data 31 de març de 2014 existeixen obligacions pendents de pagament que 

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

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

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

l’Ajuntament de la Garriga, materialitzades en 14 factures per import total del 30.438, euros. 

 

Segon. El període mitjà de pagaments realitzat en aquest trimestre natural respecte a 

l’Ajuntament de la Garriga és de 30,10 dies i en relació  a l’Organisme Autònom de Mitjans de 

Comunicació el seu període mitjà de pagaments realitzat és de 19,64 dies. 
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Tercer. El criteri emprat per determinar l’inici del còmput de les factures pendents de 

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

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

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

introdueix aquest reial decret es resumeixen en el següent: 

 

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

mitjançant el qual s’hagi de verificat la conformitat dels béns o serveis, la seva durada no 

podrà excedir 30 dies naturals a comptar des de la data de recepció dels béns. En aquest 

cas, el termini de pagament serà de 30 dies després de la data en la que té lloc la 

conformitat de la factura. 

 

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

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

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

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

termini i s’han emprat més dels 30 dies, aquests dies es descomptaran per calcular la data 

de venciment. És a dir, si s’han requerit 40 dies per la conformitat de la factura, el nombre 

de dies pel venciment d’aquesta calculat des de la data de conformitat, serà de 20 dies. 

 

• En el cas de les certificacions d’obra: 

 

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

de la certificació. 

 

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

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

prestació del servei. 

 

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

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

la data d’expedició de la certificació. 
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Quart. En relació a l’informe emès corresponent al trimestre anterior, 30 de setembre de 2014, 

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

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

 

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

635/2014 

 

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

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

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

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

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

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

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

financera, emeto el següent,  

 

INFORME 

 

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

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

administracions públiques, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes 

econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de pagament establert en el text 

refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel reial decret legislatiu 3/2011, de 14 

de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita 

contra la morositat en les operacions comercials.  

 

Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si 

l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació 

de les factures o certificacions d'obra, segons correspongui. 

  

Així vist, i tal com ordena l'article 6.2 del reial decret, les corporacions locals han de remetre 

al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques així com publicar de manera periòdica la 

informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior:  
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a) El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral, i la seva sèrie històrica.  

b) El període mitjà de pagament trimestral, i la seva sèrie històrica.  

c) La ràtio d'operacions pagades trimestral de cada entitat i la seva sèrie històrica.  

d) La ràtio d'operacions pendents de pagament trimestral, de cada entitat i la seva sèrie 

històrica.  

 

La informació relativa a la seva PMP, es publicarà al seu torn, al portal web de l'entitat local.  

 

Segon. Legislació aplicable:  

 

• El reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul 

del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les 

condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos 

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

financera.  

 

• Articles 2.1, 2.2, 4, 6, 8 i 18 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat Financera.  

 

• L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 

subministrament d'informació previstes en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 

d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  

 

Tercer. De conformitat amb l'article 3.1 del reial decret 635/2014, per a calcular el període 

mitjà de pagament a proveïdors, s'hauran de tenir en compte:  

 

• Les factures expedides des de l'1 gener 2014 que constin en el registre comptable de 

factures o sistema equivalent.  

• Les certificacions mensuals d'obra aprovades a partir del 1 gener 2014.  

 

Quart. De conformitat amb l'article 3.2 del reial decret 635/2014, quedaran excloses del càlcul 

del període mitjà de pagament a proveïdors:  
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• Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la consideració 

d'administracions públiques en l'àmbit de la comptabilitat nacional.  

• Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels pagaments a 

proveïdors.  

• Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a conseqüència 

d'embargaments, manaments d'execució, procediments administratius de compensació o 

actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.  

 

Cinquè. El període mitjà de pagament de l'entitat local serà un indicador global (PMPG) que 

reflecteixi el temps que triguen totes les entitats incloses en l'article 2 de la llei orgànica 

2/2012, de 27 d'abril (Ajuntament, entitats públiques empresarials, societats mercantils i altres 

ens de dret públic dependents de les administracions públiques) en fer els seus pagaments, 

reflectint igualment el seu pendent de pagament acumulat.  

 

D'aquesta manera, el període mitjà de pagament global estarà compost dels períodes mitjans de 

pagament de l'Ajuntament i de cadascuna de les seves entitats dependents.  

 

Al seu torn, el període mitjà de pagament de l'Ajuntament i el de les seves entitats dependents és 

el resultat de ponderar la ràtio d'operacions pagades i la ràtio d'operacions pendents de 

pagament.  

 

Sisè. Aquest Ajuntament té les següents entitats dependents incloses en l'article 2 de la Llei 

orgànica 2/2012, de 27 d'abril, de les quals ha de calcular igualment els indicadors anteriors: 

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

 

Setè. El «ràtio d'operacions pagades», tal com s'indica en l'article 5.2 del reial decret 

635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a realitzar els pagaments:  

 

Ràtio de les operacions pagades = Sumatori (nombre de dies de pagament * import de 

l’operació pagada)/ Import total de pagaments realitzats 

 

Seran «nombre de dies de pagament» els transcorreguts des dels trenta dies posteriors a la data 

d'entrada de la factura en el registre administratiu o la data d'aprovació de la certificació 

mensual d'obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per part de 
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l'Administració.  

 

A l'annex adjunt, es detalla la relació de les operacions pagades durant el trimestre que 

correspongui de l'Ajuntament, en la qual s'especifica el nombre de dies de pagament de 

cadascuna.  

 

Amb aquesta informació, el càlcul del «ràtio d'operacions pagades» presenta els següents 

resultats:  

 

Ajuntament. Ràtio operacions pagades: 0,07 dies 

OAMC. Ràtio operacions pagades: -10,36 dies 

 

Vuitè. El «ràtio d'operacions pendents de pagament», tal com s'indica en l'article 5.3 del reial 

decret 635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig d'antiguitat de les operacions 

pendents de pagament a final del trimestre:  

 

Ràtio d’operacions pendent de pagament : sumatori (nombres de dies pendents de pagament * 

import de l’operació pendent de pagament)/ import total de pagaments pendents. 

 

Seran «nombre de dies pendents de pagament» als dies naturals transcorreguts des dels trenta 

posteriors a la data d'entrada de la factura en el registre administratiu o la data d'aprovació de 

la certificació mensual d'obra, segons correspongui, fins a l'últim dia del període a què es 

refereixin les dades publicades.  

 

A l'annex adjunt, es detalla la relació de les operacions pendents de pagament a fi de trimestre, 

en la qual s'especifica el nombre de dies pendents de pagament de cadascuna.  

 

Amb aquesta informació, el càlcul del «ràtio d'operacions pendents de pagament» de 

l'Ajuntament presenta els següents resultats:  

 

Ajuntament. Ràtio d’operacions pendents de pagament: -12,13 dies 

OAMC. Ràtio d’operacions pendents de pagament: -26,31 dies 

 

Novè. El «període mitjà de pagament» , tal com s'indica en l'article 5.1 del reial decret 
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635/2014 és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a realitzar els pagaments, 

sumant-li l'efecte dels retards en el pagament del deute comercial:  

 

Període mitja de pagament de cada entitat que forma el grup = (ràtio d’operacions pagades * 

imports pagats realitzats + ràtio operacions pendents de pagament * imports pagaments 

pendents) / (Import total de pagaments realitzats + import total de pagaments pendents)  

  

En base als càlculs precedents el «període mitjà de pagament» presenta els següents resultats:  

 

Ajuntament. Període mitjà de pagament: -1,87 dies 

OAMC. Període mitjà de pagament: -13,17 dies 

 

Desè. En base als càlculs precedents, es conclou el següent: 

 

El període mitjà de pagament a proveïdors global és de -1,96  dies, inferior al termini màxim de 

pagament legalment establert de conformitat amb la normativa de morositat.  

 

Setzè. Els càlculs recollits en aquest informe s'han de remetre, en tot cas, al Ministeri d'Hisenda 

i Administracions Públiques.  

 

Onzè. Referent a això cal informar del següent resultat obtingut:  

 

Amb base en els càlculs detallats en l'expedient motiu de l'informe, es compleix amb el període 

mitjà de pagament legalment previst. “ 

 

INTERVENCIONS 

La Sra. alcaldessa atorga la paraula al Sr. Vicenç Guiu: 

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda: 

Bàsicament dir que complim . Complim les dues, la llei de morositat i el reial decret 

635/2014, no entrarem en detalls.  

 

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat. 
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16. Adhesió al Manifest del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament de suport a als 

familiars dels 43 estudiants de l’Escola Normal Rural d’Ayotzinapa, desapareguts el 

passat 27 de setembre de 2014.  

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 

 

ANTECEDENTS 

 

Vist que el Fons Català de  Cooperació al Desenvolupament  ha fet arribar a tots els ajuntaments 

catalans una proposta de manifest per donar suport als familiars dels 43 estudiants de l’Escola 

Normal Rural d’Ayotzinapa desapareguts el passat 27 de setembre de 2014. 

 

Vist l’informe favorable de la regidora de l’acció social, cooperació i polítiques d’igualtat. 

 

Vist el manifest de denúncia que literalment diu: 

 

«El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, tal com es defineix en el seu Pla de 

Mandat, entén que la promoció de la diplomàcia de ciutats, definida com un instrument que 

permet als governs locals i a les seves associacions ajudar els governs locals en situació de 

conflicte i/o guerra mitjançant la cooperació entre ciutats, té per objectiu la creació d’entorns 

estables amb una convivència de pau, democràcia i prosperitat.  

 

Vist que alhora, consideren fonamental promoure i recordar la importància de l’existència 

d’una pau positiva, definida com aquell procés de realització de la justícia en diferents nivells 

de la relació humana (un concepte dinàmic, que, tot i que ha estat reconegut per Nacions 

Unides com un dret de les persones, es troba sovint subjecte a vulneracions). 

 

Vist que el Fons Català de Cooperació, en el marc de les seves funcions respecte a l’àmbit 

macrosocial de la pau on les ciutats poden fer pressió en les esferes polítiques per cessar la 

violència, poden fomentar el diàleg, donar suport als acords de pau i també afavorir la 

participació de les organitzacions de la societat civil en la gestió del conflictes.Alhora el Fons 

Català de Cooperació, havent rebut una delegació de ciutadans catalans que han visitat 

recentment l’estat de Guerrero a Mèxic vol fer públic en el seu àmbit el següent: 
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El proppassat 27 de setembre de 2014 van desaparèixer a l'estat de Guerrero (Mèxic) 43 

estudiants de l'Escola Normal Rural d'Ayotzinapa. Es tracta de 43 joves, fills de famílies 

camperoles i indígenes, que van viatjar al municipi d'Iguala per demanar millores en l'educació 

pública. 

 

Han passat ja sis mesos i a hores d'ara l’única explicació oficial ha arribat del procurador 

general de la República, Jesús Murillo Karam, que va pretendre tancar el cas tot assegurant, 

sense proves concloents, que els estudiants havien estat assassinats per un grup de 

narcotraficants i que foren posteriorment calcinats i llençats al riu. 

 

Els familiars dels desapareguts rebutgen unànimement la versió oficial dels fets. Es neguen a 

acceptar que, altre cop, es pretengui limitar la responsabilitat al crim organitzat ampliant 

l'acusació com a molt a puntuals policies o representants públics locals corromputs. Ha estat 

demostrat que va ser la policia municipal la que en un ampli i premeditat dispositiu va detenir 

els estudiants i ningú no ha aclarit per què ni la policia federal ni l'exèrcit van actuar de 

manera immediata per alliberar-los. 

 

Les mostres de solidaritat i d'exigència de justícia han estat molt nombroses, tant a Mèxic com 

a escala internacional. La Comissió Interamericana de Drets Humans, amb seu a 

Washington, ha dictat mesures cautelars i ha enviat una comissió d'investigació; el Comitè de 

les Nacions Unides contra les Desaparicions forçades ha afirmat, després de rebre familiars 

dels desapareguts, que a Mèxic «hi ha un context de desaparicions generalitzades... moltes de 

les quals es podrien qualificar com a desaparicions forçades» (és a dir, amb responsabilitat de 

l'Estat); l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans ha afirmat recentment que 

«la desaparició de 43 estudiants a Iguala és lluny de ser un cas aïllat». Nombroses persones, 

col·lectius i tot tipus d'entitats públiques i privades han alçat la seva veu i denuncien el cas com 

un nou episodi de violència contra la població mobilitzada en demanda de millors condicions 

de vida. 

 

Evitar que casos com el d'Ayotzinapa quedin impunes i evitar així la seva generalització 

exigeix de tots i totes un posicionament ferm, de rebuig i d'exigència de responsabilitats. Des 

de les entitats locals, fins arribar a Estats i organitzacions internacionals, cal actuar, en tant 

que representants públics, com a garants de la vigència dels drets humans arreu, d'acord amb 

totes les possibilitats a l'abast. 



 

p.o. 29/04/2015 
 

112 

 

Vist que  el  Fons Català: vol manifestar la seva inquietud davant d’aquest fets i la seva 

exigència que els fets siguin aclarits. 

 

Vist que des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament es proposa al Ple de 

l’Ajuntament de La Garriga l’aprovació dels següents acords: 

 

1. Exigir de manera específica al Govern mexicà accions immediates i inequívoques que 

demostrin el seu compromís amb:  

a. El total esclariment dels fets, la persecució de culpables i l’assumpció de 

responsabilitats.  

b.  L'adopció de mesures dirigides a superar les enormes desigualtats que es 

situen en el rerefons de les vulneracions dels drets humans. 

2. Donar suport a totes les iniciatives que des dels organismes internacionals s’estan 

duent a terme per afavorir la investigació transparent dels fets. 

3. Instar els principals organismes regionals del continent (OEA, CELAC, UNASUR, 

MERCOSUR i ALBA) a sumar esforços diplomàtics per rebutjar qualsevol tipus de 

violència i de vulneració dels drets humans, i enfortir la via del diàleg i de la 

participació ciutadana com a eina de construcció de Pau. 

4. Traslladar aquest escrit al Govern de Mèxic, al Ministeri espanyol d’Afers Exteriors i 

Cooperació, al Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, a la Comissió 

Interamericana de Drets Humans, al Comitè de les Nacions Unides contra les 

Desaparicions, als familiars dels desapareguts de la Escola Normal Rural 

d’Ayotzinapa i al Fons Català.» 

 

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

 

ACORDS: 

 

1. Adhesió al manifest del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament de Suport a als 

familiars dels 43 estudiants de l’Escola Normal Rural d’Ayotzinapa, desapareguts el 

passat 27 de setembre de 2014.  

 

2. Exigir de manera específica al Govern mexicà accions immediates i inequívoques que 
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demostrin el seu compromís amb:  

a. El total esclariment dels fets, la persecució de culpables i l’assumpció de 

responsabilitats.  

b.  L'adopció de mesures dirigides a superar les enormes desigualtats que es situen 

en el rerefons de les vulneracions dels drets humans. 

3. Donar suport a totes les iniciatives que des dels organismes internacionals s’estan duent 

a terme per afavorir la investigació transparent dels fets. 

 

4. Instar els principals organismes regionals del continent (OEA, CELAC, UNASUR, 

MERCOSUR i ALBA) a sumar esforços diplomàtics per rebutjar qualsevol tipus de 

violència i de vulneració dels drets humans, i enfortir la via del diàleg i de la 

participació ciutadana com a eina de construcció de Pau. 

 

5. Traslladar aquest escrit al Govern de Mèxic, al Ministeri espanyol d’Afers Exteriors i 

Cooperació, al Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, a la Comissió 

Interamericana de Drets Humans, al Comitè de les Nacions Unides contra les 

Desaparicions, als familiars dels desapareguts de la Escola Normal Rural d’Ayotzinapa, 

al Fons Català, i a l’Alt Comissionat de la Unió Europea. 

 

INTERVENCIONS 

La Sra. alcaldessa atorga la paraula a la Sra. Juliet Grau.  

 

La Sra. Juliet Grau, regidora d’acció social, cooperació i polítiques d’igualtat llegeix el manifest  

 

Intervé la Sra. Juliet Grau, regidora d’acció social, cooperació i polítiques d’igualtat: 

Jo afegiria que es traslladés el manifest  també als membres del nostre Consell 

municipal de cooperació. 

Aprofito per dir que hem enviat un suport econòmic al Nepal per la desgràcia que han 

tingut amb el terratrèmol, a través del Fons Català. 

 

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

 Està tot dit. 

 

Intervé el Sr. Martí Porter: 



 

p.o. 29/04/2015 
 

114 

Estem totalment d’acord i de passada volia fer esment específic de tota la feina que està 

fent la Sra. Teresa Niubó, una feina enorme i aquest manifest en bona part és resultat de 

tota aquesta feina que s’està fent . 

De passada dir que com suposo que tots vosaltres vareu veure el dia de Sant Jordi s’ha 

fet una publicació sobre els 43 d’Ayotzinapa que es va estar distribuint a la Garriga amb 

motiu del dia de Sant Jordi però a través de la revista “La Directa” es va fer arreu de 

Catalunya . És documentació de primera mà de tota aquesta experiència i dels 

intercanvis que la Sra. Niubó i la gent d’allà estan promovent i aconseguint. 

Finalment recordar que el dia 17 de maig els nens de l’Institut Blancafort  faran una 

caminada dedicada als 43 d’Ayotzinapa, que acabarà a can Sala, a l’auditori de l’Escola 

de Música, on es farà un acte dedicat a aquest assumpte. Només ho comento perquè ho 

tingueu present i per part d’Iniciativa donem tot el recolzament i tot el suport. 

 

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:  

 Estem completament d’acord i votarem a favor.  

 

Intervé el Sr. Carlos Martín, regidor del grup municipal del PSC: 

Només una apreciació, sembla ser que la Unió Europea a través de l’Alt Comissionat 

per afers exteriors  ha començat ara a tenir constància d’aquest tema i estaria bé que li 

poguéssim comunicar el nostre posicionament des de l’ajuntament.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Bé, doncs també els hi comunicarem. 

 

L’acord queda redactat de la forma següent: 

«16. Adhesió al Manifest del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament de suport a 

als familiars dels 43 estudiants de l’Escola Normal Rural d’Ayotzinapa, desapareguts el 

passat 27 de setembre de 2014.  

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 

 

ANTECEDENTS 

 

Vist que el Fons Català de  Cooperació al Desenvolupament  ha fet arribar a tots els ajuntaments 
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catalans una proposta de manifest per donar suport als familiars dels 43 estudiants de l’Escola 

Normal Rural d’Ayotzinapa desapareguts el passat 27 de setembre de 2014. 

 

Vist l’informe favorable de la regidora de l’acció social, cooperació i polítiques d’igualtat. 

 

Vist el manifest de denúncia que literalment diu: 

 

«El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, tal com es defineix en el seu Pla de 

Mandat, entén que la promoció de la diplomàcia de ciutats, definida com un instrument que 

permet als governs locals i a les seves associacions ajudar els governs locals en situació de 

conflicte i/o guerra mitjançant la cooperació entre ciutats, té per objectiu la creació d’entorns 

estables amb una convivència de pau, democràcia i prosperitat.  

 

Vist que alhora, consideren fonamental promoure i recordar la importància de l’existència 

d’una pau positiva, definida com aquell procés de realització de la justícia en diferents nivells 

de la relació humana (un concepte dinàmic, que, tot i que ha estat reconegut per Nacions 

Unides com un dret de les persones, es troba sovint subjecte a vulneracions). 

 

Vist que el Fons Català de Cooperació, en el marc de les seves funcions respecte a l’àmbit 

macrosocial de la pau on les ciutats poden fer pressió en les esferes polítiques per cessar la 

violència, poden fomentar el diàleg, donar suport als acords de pau i també afavorir la 

participació de les organitzacions de la societat civil en la gestió del conflictes.Alhora el Fons 

Català de Cooperació, havent rebut una delegació de ciutadans catalans que han visitat 

recentment l’estat de Guerrero a Mèxic vol fer públic en el seu àmbit el següent: 

 

El proppassat 27 de setembre de 2014 van desaparèixer a l'estat de Guerrero (Mèxic) 43 

estudiants de l'Escola Normal Rural d'Ayotzinapa. Es tracta de 43 joves, fills de famílies 

camperoles i indígenes, que van viatjar al municipi d'Iguala per demanar millores en l'educació 

pública. 

 

Han passat ja sis mesos i a hores d'ara l’única explicació oficial ha arribat del procurador 

general de la República, Jesús Murillo Karam, que va pretendre tancar el cas tot assegurant, 

sense proves concloents, que els estudiants havien estat assassinats per un grup de 

narcotraficants i que foren posteriorment calcinats i llençats al riu. 
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Els familiars dels desapareguts rebutgen unànimement la versió oficial dels fets. Es neguen a 

acceptar que, altre cop, es pretengui limitar la responsabilitat al crim organitzat ampliant 

l'acusació com a molt a puntuals policies o representants públics locals corromputs. Ha estat 

demostrat que va ser la policia municipal la que en un ampli i premeditat dispositiu va detenir 

els estudiants i ningú no ha aclarit per què ni la policia federal ni l'exèrcit van actuar de 

manera immediata per alliberar-los. 

 

Les mostres de solidaritat i d'exigència de justícia han estat molt nombroses, tant a Mèxic com 

a escala internacional. La Comissió Interamericana de Drets Humans, amb seu a 

Washington, ha dictat mesures cautelars i ha enviat una comissió d'investigació; el Comitè de 

les Nacions Unides contra les Desaparicions forçades ha afirmat, després de rebre familiars 

dels desapareguts, que a Mèxic «hi ha un context de desaparicions generalitzades... moltes de 

les quals es podrien qualificar com a desaparicions forçades» (és a dir, amb responsabilitat de 

l'Estat); l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans ha afirmat recentment que 

«la desaparició de 43 estudiants a Iguala és lluny de ser un cas aïllat». Nombroses persones, 

col·lectius i tot tipus d'entitats públiques i privades han alçat la seva veu i denuncien el cas com 

un nou episodi de violència contra la població mobilitzada en demanda de millors condicions 

de vida. 

 

Evitar que casos com el d'Ayotzinapa quedin impunes i evitar així la seva generalització 

exigeix de tots i totes un posicionament ferm, de rebuig i d'exigència de responsabilitats. Des 

de les entitats locals, fins arribar a Estats i organitzacions internacionals, cal actuar, en tant 

que representants públics, com a garants de la vigència dels drets humans arreu, d'acord amb 

totes les possibilitats a l'abast. 

 

Vist que  el  Fons Català: vol manifestar la seva inquietud davant d’aquest fets i la seva 

exigència que els fets siguin aclarits. 

 

Vist que des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament es proposa al Ple de 

l’Ajuntament de La Garriga l’aprovació dels següents acords: 

 

1. Exigir de manera específica al Govern mexicà accions immediates i inequívoques que 

demostrin el seu compromís amb:  



 

p.o. 29/04/2015 
 

117 

a. El total esclariment dels fets, la persecució de culpables i l’assumpció de 

responsabilitats.  

b.  L'adopció de mesures dirigides a superar les enormes desigualtats que es 

situen en el rerefons de les vulneracions dels drets humans. 

2. Donar suport a totes les iniciatives que des dels organismes internacionals s’estan 

duent a terme per afavorir la investigació transparent dels fets. 

3. Instar els principals organismes regionals del continent (OEA, CELAC, UNASUR, 

MERCOSUR i ALBA) a sumar esforços diplomàtics per rebutjar qualsevol tipus de 

violència i de vulneració dels drets humans, i enfortir la via del diàleg i de la 

participació ciutadana com a eina de construcció de Pau. 

4. Traslladar aquest escrit al Govern de Mèxic, al Ministeri espanyol d’Afers Exteriors i 

Cooperació, al Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, a la Comissió 

Interamericana de Drets Humans, al Comitè de les Nacions Unides contra les 

Desaparicions, als familiars dels desapareguts de la Escola Normal Rural 

d’Ayotzinapa i al Fons Català.» 

 

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

 

ACORDS: 

 

1. Adhesió al manifest del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament de Suport a als 

familiars dels 43 estudiants de l’Escola Normal Rural d’Ayotzinapa, desapareguts el 

passat 27 de setembre de 2014.  

 

2. Exigir de manera específica al Govern mexicà accions immediates i inequívoques que 

demostrin el seu compromís amb:  

a. El total esclariment dels fets, la persecució de culpables i l’assumpció de 

responsabilitats.  

b.  L'adopció de mesures dirigides a superar les enormes desigualtats que es situen 

en el rerefons de les vulneracions dels drets humans. 

3. Donar suport a totes les iniciatives que des dels organismes internacionals s’estan duent 

a terme per afavorir la investigació transparent dels fets. 

 

4. Instar els principals organismes regionals del continent (OEA, CELAC, UNASUR, 
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MERCOSUR i ALBA) a sumar esforços diplomàtics per rebutjar qualsevol tipus de 

violència i de vulneració dels drets humans, i enfortir la via del diàleg i de la 

participació ciutadana com a eina de construcció de Pau. 

 

5. Traslladar aquest escrit al Govern de Mèxic, al Ministeri espanyol d’Afers Exteriors i 

Cooperació, al Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, a la Comissió 

Interamericana de Drets Humans, al Comitè de les Nacions Unides contra les 

Desaparicions, als familiars dels desapareguts de la Escola Normal Rural d’Ayotzinapa, 

al Fons Català, als membres del Consell municipal de cooperació de la Garriga i a 

l’Alto Representante de la  Unión Europea para Asuntos Exteriores i Políticas de 

Seguridad.» 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 

S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 

proposta d’acord. 

 

 

17. Mocions  

 

No se’n presenten. 

 

 

18. Precs i preguntes  

 

Precs 

 

No se’n presenten. 

 

Preguntes escrites 

 

No se’n presenten 

 

Preguntes orals. 

Pregunta oral que formula el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-P:   
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Ens hem assabentat  per les xarxes socials que  ahir s’havia fet entrega per part del 

Consell d’Infants de les propostes per la Garriga i demanem si seria viable tenir una 

còpia.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

D’acord. 

 

Pregunta oral que formula el Sr. Carlos Martín, regidor del grup municipal del PSC-PM: 

Referent a una empresa d’electricitat  que sembla està fent unes obres a la carretera 

Nova/carretera de l’Ametlla, que han passat un cablejat a una profunditat bastant gran 

(entre 1,5 i 2 mts)i algunes rases han estat  ja tapades, però n’hi d’altres que encara no i 

demano es miri.  

 

Pregunta oral que formula el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal dICV-EUiA-E: 

Tinc tres preguntes a fer, dues les podia haver passat en forma de prec, però no he tingut 

temps. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Recordi que els precs no es poden presentar en forma de pregunta oral. 

 

Segueix el Sr. Molinero: 

La veritat és que com l’anterior setmana he estat molt ocupat amb el meu casament no 

vaig tenir temps.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Públicament el felicitem. 

 

Segueix el Sr. Molinero: 

Com a excusa no sé si queda bé i no. No “cola”, no?. Bé doncs faré la pregunta. Diu 

així: La porta que permet obrir la porta de l’auditori fa molts mesos que no funciona, 

sabem que l’ajuntament ha buscat pressupostos, però no s’arregla i tenint present que 

ara arriba el bon temps estaria bé que funcionés . La pregunta és quan està previst 

arreglar-la.   
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Intervé la Sra. alcaldessa: 

Està aprovada la despesa, està feta la comanda del material i estan a punt de canviar tot 

el finestral/porta de vidre, que comunica l’auditori amb la plaça del silenci. Es canviarà 

tot.  

 

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

 Serà imminent ? 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Si, és  en ferm.  

 

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

Segona pregunta. Hem demanat en diverses ocasions que es senyalitzi l’accés inferior 

de l’escola Puiggraciós, se’ns va comentar que s’estava estudiant i volem saber si hi ha 

alguna previsió de quan es farà. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Ara no li sé contestar, demà ho preguntaré i li contestaré de manera immediata. 

El que si sé és que aquesta setmana ja s’han contractat els agents cívics i per tant cada 

matí a la porta de les escoles trobarem un agent cívic que ajudarà a pacificar  l’entrada 

de totes les escoles del municipi. 

 

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

Finalment volem saber quina opinió té l’equip de govern sobre la sentència contra 

l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) i Tamayo per l’ocupació de la llera del riu i si ja 

tenen prevista alguna actuació.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Com a ajuntament hem rebut aquesta sentència tot i que no en formem part perquè  és 

una sentència contra GT Tamayo i contra l’ACA , òbviament un cop rebuda la sentència 

no deixarem d’actuar, serem proactius.  

Què hem fet?. Què diu aquesta sentència? Aquesta sentència de fet li diu a l’ACA que 

iniciï els tràmits perquè si hi ha ocupació de domini públic i hidràulic ha d’obrir un 

expedient, tramitar-ho i recuperar aquest domini públic hidràulic. No és una sentència 
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ferma que diu “ això és domini públic hidràulic”, sinó que diu “ACA mira-t’ho i actua”. 

Des de l’ajuntament de la Garriga hem fet una carta requerint a l’ACA perquè ens digui 

precisament com pensa actuar en aquest sentit.  

Paral·lelament a la carta m’he posat en contacte personalment amb el Director General 

de l’ACA , avui he pogut parlar amb l’adjunt del Director General i m’ha comunicat que 

avui mateix parlaria amb els serveis jurídics i que demà ens informaria, perquè en 

aquests moments no sabia com estava aquests tràmit judicial, que era un tema que 

portaven des dels serveis jurídics i que ja ens informarien. A banda de fer-ho per carta 

ens trucaran per confirmar-nos quins passos pensen fer  en aquest sentit. Així estem 

quan tinguem més informació la posarem sobre la taula. 

La setmana passada, divendres, em vaig reunir amb representants de la Plataforma que 

van venir a l’ajuntament a parlar d’aquest tema i ja els hi vaig dir que des de  

l’ajuntament de la Garriga en aquest sentit seriem proactius i actuaríem com creiem que 

hem d’actuar que és , primer demanant a qui és responsable de si és o no domini públic 

hidràulic que actuï. Després depenent de quin sigui el resultat d’això farem o no farem 

en funció de la modificació de planejament. Òbviament que si aquests 28.000 m²,  que 

diu la sentència que poden ser domini públic hidràulic ho són, nosaltres considerem que 

això anul·la “de facto” la modificació de planejament que s’havia fet al 2010. Per què?. 

Doncs perquè es va partir de la idea que hi havia una disponibilitat d’un polígon de 

75.000 m², quan en realitat si es demostra que això és domini públic hidràulic en seran 

només 47.000 m². 

Des de l’ajuntament de la Garriga actuarem com haguem d‘actuar i serem proactius en 

aquest tema.  

 

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-set minuts, del qual com 

a Secretari dono fe. 

 

Vistiplau        

Meritxell Budó i Pla       Joaquim Rosell i López  

Alcaldessa             Secretari  


