ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA
28 DE GENER DE 2015

La Garriga, vint-i-vuit de gener 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)
Sr. Albert Jiménez i Romaguera (CiU)
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

(*)

S’incorpora

al

p.o. 28/01/2015

punt

núm.

3

1

Ordre del dia:

1. Aprovació acta sessió anterior.
2. Despatx d’Ofici.
3. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança T12, reguladora de la taxa per a la
recollida d'animals perduts o abandonats i per l'expedició de la llicència de tinença i
conducció d'un gos potencialment perillós.
4. Aprovació preus públics del Bar de Pinetons.
5. Declarar desert el procediment de licitació per la contractació mitjançant concessió
administrativa de la gestió del servei públic de les piscines municipal i aprovació dels nous
plecs administratius i inici de la nova licitació.
6. Aprovació del contingut i la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació,
l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme entre els ajuntaments de la
comarca i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.
7. Actualització de les Tarifes del servei municipal de Taxi per a l’exercici 2015
8. Aprovació Pla Específic Municipal Rua de Carnestoltes 2015
9. Pròrroga del conveni de gestió de residus de paper i cartró d’origen comercial amb el
Consorci per a la gestió de Residus del VO.
10. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost 4T 2014
11. Mocions.
12. Precs i Preguntes.

1. Aprovació acta sessió anterior.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Molt bona tarda a tots i a totes i benvinguts a la sessió plenària d’aquest mes de gener,
la primera de l’any 2015. Comencem amb el primer punt de l’ordre del dia que és
l’aprovació de l’acta de la sessió anterior.

La senyora alcaldessa pregunta si algun membre de la corporació ha de formular observacions a
l’acta núm. 65/2014 corresponent a la sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2014.

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

p.o. 28/01/2015

2

Res a dir.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-PM:
Estem d’acord.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
Bona tarda a tots i a totes. Estem d’acord.

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:
Estem d’acord.

Intervé la Sra. alcaldessa:
En aquests moments només som 16 regidors. El Sr Oliveras s’ha excusat perquè arribarà
una mica tard.

El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels 16 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 1
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 17 de desembre de 2014.

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.
1

Àrea
Àrea de servei a
les persones

Regidoria
Ensenyament

Decret
Per
delegació

Data
28/11/14

2

Àrea d’hisenda
promoció i

Hisenda

Per
delegació

2/12/14

p.o. 28/01/2015

Extracte Resolució
Autoritzar a Amics del
Jazz de la Garriga l’ús de
l’Auditori de l’EMM, el
dijous 4 de desembre de
2014, de 12.00 a 16.30 h.,
per la celebració d’un
assaig intern.
Iniciar l’expedient de
modificació de crèdits

3

desenvolupament
econòmic.

3

Àrea d’hisenda
Hisenda
promoció i
desenvolupament
econòmic.

4

Àrea de servei a
les persones

Participació
ciutadana

5

Àrea de servei a
les persones

Cultura

Per
delegació

5/12/14

6

Àrea de servei a
les persones

Ensenyament

Per
delegació

9/12/14

7

Alcaldia

Secretaria

Per
delegació

2/12/14

4/12/14

11/12/14

p.o. 28/01/2015

número
2014.41
mitjançant transferències
de crèdit entre aplicacions
de despesa del pressupost
vigent.
Aprovar l’expedient de
modificació
per
transferències de crèdit,
número 2014.41, per
import de 21.484,00
euros amb finançament
amb càrrec a minoracions
d’aplicacions
pressupostàries.
Autoritzar la celebració
de la III Fira de Nadal el
dia 21 de desembre de
2014 de 8.00 h a 21.00 h.
a l’Associació de Veïns i
Comerciants del Barri de
Dalt de la Garriga,
d’acord amb la seva
sol·licitud.
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 11 de desembre de
2014 de 19.30h a 21.30 h
per assaig, d’acord amb la
seva sol·licitud.
Autoritzar la cessió d’ús
del gimnàs de l’Escola
Giroi al PSC el diumenge
14 de desembre de 2014,
de 8 a 17 h, així com la
cessió
de
les
infraestructures
enumerades en la part
expositiva del decret i
l’equip de so portàtil de
l’Àrea de Cultura.
Aprovar la signatura d’un
contracte de cessió d’ús
temporal a precari d’un
habitatge
social
compartit, ubicat al carrer
de Pere Ballús 15 als Srs.
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8

Àrea de servei a
les persones

Cultura

11/12/14

9

Àrea d’hisenda
Comerç
promoció i
desenvolupament
econòmic.

11/12/14

10

Àrea d’hisenda
Comerç
promoció i
desenvolupament
econòmic.

11

Alcaldia

Per
delegació

Secretaria

11/12/14

12/12/14

p.o. 28/01/2015

citats al decret, amb
efectes del dia 12 de
desembre de 2014 i fins
el 30 d’abril de 2015, per
un termini inicial de 4
mesos i 20 dies de
conformitat
amb
el
reglament dels Habitatges
socials.
Pagament a justificar de
l’àrea de cultura per
import de 300€ per fer
front a les despeses
derivades de la compra
de filtres de diferents
colors per poder portar a
terme els espectacles del
teatre.
Avocar puntualment la
competència i sol·licitar a
la Diputació de Barcelona
un
ajut
material
consistent en la cessió de
60 carpes per les dates 21
i 22 de febrer de 2015 per
a la celebració de la Fira
de la botifarra de la
Garriga.
Autoritzar a l’Agrupació
de Serveis i Comerciants
de la Garriga, ASIC, la
celebració de la activitat
“Fira del regal de Nadal”
a la plaça de l’església del
municipi
el
proper
diumenge 14 de desembre
de 2014 en la franja
horària de 10:00h a
20:00.
Admetre a tràmit la
reclamació presentada pel
Sr. citat al decret, en
representació pròpia, i
iniciar expedient per a
determinar
la
responsabilitat o no de
l’Ajuntament i si aquest
té
l’obligació
d’indemnitzar
al
sol·licitant
com
a

5

12

Alcaldia

Secretaria

12/12/14

13

Alcaldia

Secretaria

12/12/14

14

Àrea de Territori
i Sostenibilitat

Urbanisme

12/12/14

15

Àrea de servei a
les persones

Esports

16

Àrea de Territori
i Sostenibilitat

Urbanisme

Per
delegació

p.o. 28/01/2015

12/12/14

12/12/14

conseqüència dels danys i
perjudicis patits el dia 9
de desembre de 2014, en
el seu vehicle en caure
unes teules de can
Raspall-can Mayol, a
causa del fort vent.
Convocar la pròxima
sessió ordinària del Ple a
la Sala de Plens el dia 17
de desembre de 2014 a
les 19 h i fixar l’ordre del
dia.
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
citades al decret (3).
Iniciar l’expedient per
exigir a la comunitat de
propietaris del carrer
Santa Maria del Camí,
núms. 58-66 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 les teules
malmeses arrel de la
ventada del dia 9/12/14.
Autoritzar
al
club
patinatge la Garriga a
celebrar el Festival de
patinatge artístic de la
Garriga
el
proper
diumenge 25 de gener de
2015 i a fer ús del
poliesportiu de Can Violí
des de les 10.00 fins a les
20.30h.
Desestimar el recurs de
reposició interposat per la
Sra. citada al decret de
data 26/11/2014 (RE

6

17

Àrea de Territori
i Sostenibilitat

Urbanisme

12/12/14

18

Àrea de Territori
i Sostenibilitat

Urbanisme

12/12/14

19

Àrea de Territori
i Sostenibilitat

Urbanisme

12/12/14

p.o. 28/01/2015

6241) contra el decret de
l’alcaldia de 27 d’octubre
de 2014, per les obres de
reparació del mur de
tancament de la finca de
la seva propietat situada a
l’Avinguda
Santa
Margarita 31, confirmant
l’esmentada
ordre
d’execució.
Iniciar l’expedient per
exigir a la Sra. citada al
decret propietària de la
finca situada al carrer
Sancho Marraco, 15, 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 als desperfectes
soferts per la façana arrel
de la ventada del dia
9/12.
Iniciar l’expedient per
exigir al Sr. citat al
decret, propietari de la
finca situada al carrer
Bertí, 12, 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 als desperfectes
soferts a la teulada
situada sobre el pòrtic
d’entrada a la finca, arrel
de la ventada del dia
9/12.
Iniciar l’expedient per
exigir als propietaris de la
finca situada a l’avinguda
Onze de Setembre, 3 de
la Garriga, el compliment
de
l’obligació
de

7

20

Àrea d’hisenda
RH
promoció i
desenvolupament
econòmic.

12/12/14

21

Àrea de servei a
les persones

Ensenyament

12/12/14

22

Alcaldia

Secretaria

15/12/14

23

Àrea de servei a
les persones

Cultura

24

Alcaldia

Secretaria

Per
delegació

15/12/14

15/12/14

p.o. 28/01/2015

mantenir els terrenys, les
construccions
i
les
instal·lacions
en
condicions de seguretat,
salubritat i ornament, en
relació als desperfectes
soferts per la tanca de la
finca que s’ha desplomat
sobre el carrer, arrel de la
ventada del dia 9/12.
Liquidar els imports bruts
que es detallen al decret
als
treballadors
relacionats amb motiu de
la
finalització
dels
contractes laborals que
van formalitzar amb
aquest Ajuntament dins
el projectes dels Plans
d’Ocupació 2014.
Pagament a justificar de
l’àrea d’ensenyament, per
import de 100€ per fer
front a les despeses
derivades
del
funcionament de l’EMMAvocar la competència
delegada i declarar els
béns mobles relacionats a
la part expositiva, (17
cadires ubicades a la casa
consistorial),
com
a
efecte no utilitzable per a
l’entitat local, segons
disposa l’art. 13, punt 2
del
Reglament
del
patrimoni dels ens locals,
aprovat
pel
Decret
336/1988,
de
17
d’octubre.
Aprovar l’activitat de la
programació del mes de
desembre de 2014 de la
Biblioteca
Municipal
consistent
en
la
presentació del llibre Fer
de mestre, de Jordi Sedó,
a càrrec de Salvador
Cardús i Jordi Sedó.
Pagament a justificar per

8

25

Àrea d’hisenda
RH
promoció i
desenvolupament
econòmic.

15/12/14

26

Àrea d’hisenda
RH
promoció i
desenvolupament
econòmic.

15/12/14

27

Àrea de servei a
les persones

15/12/14

28

Àrea d’hisenda
RH
promoció i
desenvolupament
econòmic.

Per
delegació

15/12/14

29

Àrea d’hisenda
RH
promoció i
desenvolupament
econòmic.

Per
delegació

15/12/14

Acció social

p.o. 28/01/2015

import de 155€ per fer
front a les despeses
derivades de la compra
d’un rellotge per l’acte de
comiat d’un treballador.
Liquidar l’import brut de
25,09€ a la senyora citada
al decret, amb motiu de la
finalització del contracte
laboral
temporal
d’interinatge per una
jornada
de
8,44h/setmanals (22,5%)
a partir del dia 2 de
desembre
i fins la
reincorporació de la
titular de baixa per IT.
Liquidar l’import brut de
109,47€ a la senyora
citada al decret, amb
motiu de la finalització
del contracte laboral
temporal d’interinatge per
una
jornada
de
16,9h/setmanals (45%) a
partir del dia 19 de
novembre
i fins la
reincorporació de la
titular de baixa per IT.
Avocar
puntualment
aquesta competència i
aprovar
la
relació
cobratòria dels mesos de
setembre,
octubre
i
novembre de 2014 del
Servei de Teleassistència
domiciliària,
per
un
import de 560,16 € .
Autoritzar l’assistència
del personal municipal als
cursos i sessions de
formació detallats al
decret i aprovar les
despeses de locomoció
corresponents.
Deixar sense efectes
l’autorització
de
l’assistència, de l’agent
de la policia local t citada
al decret, al curs de codi

9

30

Àrea de servei a
les persones

Esport

31

Àrea de Territori
i Sostenibilitat.

Via pública

16/12/14

32

Àrea de servei a
les persones

Cultura

16/12/14

33

Àrea d’hisenda
promoció i

Hisenda

16/12/14

Per
delegació

p.o. 28/01/2015

15/12/14

penal dins del Pla de
Formació Agrupat de la
Diputació de Barcelona
autoritzat per decret de
data 3 de novembre i
autoritzar
l’assistència
d’un altre agent a
l’esmentat curs.
Autoritzar al club bàsquet
la Garriga a celebrar la
14ª edició del Torneig de
Reis del CB la Garriga el
proper dissabte 10 de
gener de 2015.
Avocar la competència
delegada i adjudicar, de
conformitat amb la Llei
de Contractes del Sector
Públic,
a
l’empresa
Serveis Vials del Vallès
SL, de l’Ametlla del
Vallès,
el
contracte
menor
de
subministrament de 1.500
kg de pintura vial de
doble component, 100
saquets de catalitzador,
30 pals verticals de 3 m,
100
cons
d’obra
reflectants i 10 miralls de
600 mm, per un import de
6.104,88 € i 1.282,02 €
d’IVA, d’acord amb el
pressupost que forma part
de l’expedient.
Avocar la competència i
aprovar la factura núm.
nº14-002 per un import
de 1.616,37€ exempta
d’IVA de data 12 de
desembre
de
2014,
corresponent al contracte
menor artístic consistent
en la producció de la
cavalcada de reis 2015,
presentada per l’entitat
Kòmix, Grup de Teatre
Amateur.
Iniciar l’expedient de
modificació de crèdits

10

desenvolupament
econòmic.

34

Àrea d’hisenda
Hisenda
promoció i
desenvolupament
econòmic.

16/12/14

35

Àrea de servei a
les persones

17/12/14

36

Àrea d’hisenda
RH
promoció i
desenvolupament
econòmic.

17/12/14

37

Àrea d’hisenda
RH
promoció i
desenvolupament
econòmic.

17/12/14

38

Àrea de Territori
i Sostenibilitat

18/12/14

Ensenyament

Urbanisme

p.o. 28/01/2015

número
2014.42
mitjançant transferències
de crèdit entre aplicacions
de despesa del pressupost
vigent.
Aprovar l’expedient de
modificació
per
transferències de crèdit,
número 2014.42, per
import de 23.483,31
euros amb finançament
amb càrrec a minoracions
d’aplicacions
pressupostàries.
Avocar
puntualment
aquesta competència i
autoritzar la realització de
les
pràctiques
acadèmiques externes de
l’alumna citada al decret,
del Grau de Pedagogia de
la
Universitat
de
Barcelona
a
l’Àrea
d’Ensenyament
de
l’Ajuntament
de
la
Garriga.
Avocar la competència i
contractar al senyor citat
al decret, com a operari
de Brigada (grup AP-10)
amb contracte laboral
temporal d’interinatge per
una
jornada
de
27,75h/setmanals (74%) a
partir del dia 5 de
novembre i fins que es
cobreixi la plaça pel
procediment
reglamentari.
Avocar puntualment la i
complementar
les
retribucions al 100% dels
treballadors detallats al
decret que van causar
incapacitat transitòria i
així ho han demanat.
Procedir a l’arxiu de
l’expedient
d’ordre
d’execució
incoat
a
l’empresa Piñolras, S.L.,
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39

Àrea de Territori
i Sostenibilitat

Urbanisme

18/12/14

40

Àrea de Territori
i Sostenibilitat

Urbanisme

18/12/14

41

Alcaldia

Secretaria

18/12/14

42

Àrea de Territori
i Sostenibilitat

Via pública

Per
delegació

p.o. 28/01/2015

18/12/14

propietària de la finca
situada a la Ronda del
Carril núm. 30 cantonada
amb Passatge Dachs núm.
2, de la Garriga relatiu a
la revisió i reparació del
mur
de
la
finca
esmentada, vist que s’ha
donat compliment a la
mateixa.
Procedir a l’arxiu de
l’expedient
d’ordre
d’execució incoat a la
propietària de la finca
situada
al
Passatge
Anselm Clavé, 6, de la
Garriga, relatiu a la
protecció dels elements
afectats de la façana per
possibles despreniments a
la via pública i la revisió
de
la
totalitat
del
revestiment de façana així
com de l’obra ceràmica
de la finca esmentada,
vist que s’ha donat
compliment a la mateixa.
Incoar l’expedient per a
l’adopció de mesures de
restauració de la realitat
física
alterada
per
l’execució d’una pèrgola
–porxo adossat a la
mitgera a la carretera de
l’Ametlla,
68
sense
disposar de la preceptiva
llicència.
Estimar la petició de la
Sra. citada al decret, de
data 12/12/2014 i lliurar
nou títol del dret funerari
corresponent al nínxol
núm.150 de la sèrie 12
del Cementiri de la
Doma.
Concedir autorització a
l’associació Progat la
Garriga per instal·lar una
parada informativa al
carrer Centre, a l’alçada
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43

Àrea de Territori
i Sostenibilitat

Activitats

18/12/14

44

Alcaldia

Secretaria

18/12/14

45

Àrea de Territori
i Sostenibilitat

Via pública

19/12/14

46

Alcaldia

Secretaria

19/12/14

47

Alcaldia

Secretaria

19/12/14

p.o. 28/01/2015

de la plaça de Can Dachs,
el primer dissabte de cada
mes de l’any 2015, per tal
de recaptar fons per a les
activitats pròpies de
l’entitat.
Avocar puntualment la
competència imposar una
multa per valor de 200
euros a citada aln decret ,
en representació de Can
Soca,
SCP,
per
incompliment
dels
requeriments municipals.
Avocar puntualment la
competència i adjudicar
el
contracte
menor
d’assegurança de flota de
vehicles a la companyia
Mapfre SA, amb domicili
social a la Garriga, per un
import de 5.533,13 euros,
i amb vigor des de les
00:00h del dia 1 de gener
de 2015 i fins les 24:00h
del dia 31 de desembre de
2015.
Avocar la competència
delegada
i
concedir
llicència d’ocupació de
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 27 de desembre
del 2014 i aprovar la
liquidació corresponent.
Incoar
expedient
sancionador d’infracció
administrativa relativa als
fets següents: Exercir la
mendicitat a la via
pública.
Nomenar vicesecretària
accidental
de
l’ajuntament
de
la
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48

Àrea de servei a
les persones

Ensenyament

49

Alcaldia

Secretaria

50

Àrea de Territori
i Sostenibilitat

Via pública

Per
delegació

22/12/14

23/12/14

Per
delegació

p.o. 28/01/2015

23/12/14

Garriga a la Sra. Dulce
Troyano Crespo, durant
els dies 2 de gener al 7 de
gener de 2015 (ambdós
inclosos), en considerarse persona suficientment
capacitada
per
desenvolupar
aquest
càrrec.
Autoritzar a l’Associació
Juvenil Projecte Mexcla’t
l’ús de l’Auditori de
l’EMM, el diumenge 28
de desembre de 16.00 a
23.00 h. i el dilluns 29 de
desembre de 2014, de
15.00 a 22.00 h., per
poder-hi realitzar un
monòleg i el passi de la
pel·licula “Gru 2 mi
villano
favorito”
respectivament.
Nomenar
Interventor
Accidental
de
l’Ajuntament
de
la
Garriga al Sr. Pere
Espaulella
Afán
de
Rivera, durant els dies del
29 al 31 de desembre de
2014 ambdós inclosos en
considerar-se
persona
suficientment capacitada
per desenvolupar aquest
càrrec.
Autoritzar a l’AMPA de
l’Escola
Sant
Lluís
Gonçaga realitzar una
xocolatada al Passeig,
davant del número 27, a
l’alçada de la llar
d’infants Els Barrufets, el
dimarts 30 de desembre
del 2014, de les 16:30h a
les 20h, amb motiu de la
visita del Patge Reial a la
llar d’infants i per a tal
acte poder tancar el
trànsit de vehicles al
lateral d’aquesta via, en
sentit sud, entre els
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51

Alcaldia

Secretaria

29/12/14

52

Alcaldia

Secretaria

29/12/14

53

Alcaldia

Secretaria

29/12/14

54

Àrea d’hisenda
Hisenda
promoció i
desenvolupament
econòmic.

29/12/14

55

Àrea d’hisenda
Hisenda
promoció i
desenvolupament

30/12/14

p.o. 28/01/2015

carrers Mina i Ramon
Pascual, i cedir-los l’ús
d’una taula i un tendal.
Incoar expedient per
donar de baixa al padró
municipal d’habitants el
Sr. citat al decret, a
l’habitatge situat a la
Crta. De l’Ametlla núm.
57 1r 2a per no haver
acreditat el requisit de la
residència habitual en
aquest domicili.
Incoar expedient per
donar de baixa al padró
municipal d’habitants el
Sr. citat al decret, a
l’habitatge situat al carrer
Càlabria núm. 36 per no
haver acreditat el requisit
de la residència habitual
en aquest domicili.
Incoar expedient per
donar de baixa al padró
municipal d’habitants la
Sra. citada al decret a
l’habitatge situat a la
Crta. Nova núm. 52 Esc.
A baixos 7a per no haver
acreditat el requisit de la
residència habitual en
aquest domicili.
Avocar puntualment la
competència sobre la
gestió
econòmica
delegada a la Junta de
Govern
Local
per
Resolució d’Alcaldia de
data 14 de juny de 2011 i
concedir al senyor citat al
decret en representació de
Planxa i Pintura Autoart,
SL , el fraccionament de
pagament
del
deute
tributari que té amb
aquesta administració per
import de 2.000€.
Avocar puntualment la
competència i aprovar la
liquidació de la taxa de

15

econòmic.

56

Àrea d’hisenda
Hisenda
promoció i
desenvolupament
econòmic.

30/12/14

57

Àrea d’hisenda
Hisenda
promoció i
desenvolupament
econòmic.

30/12/14

p.o. 28/01/2015

clavegueram
de
l’empresa
SOREA,
referent a l’exercici 2014,
primer trimestre, per un
import de 19.488,89€,
concepte d’ingrés i la
factura per import de
360,83 € per la gestió
recaptatòria de la taxa de
clavegueram i declarar la
compensació dels deutes
tributaris corresponents
per
un
import
de
19.128,06€ a favor de
l’Ajuntament
de
la
Garriga.
Avocar puntualment la
competència i aprovar la
liquidació de la taxa de
clavegueram
de
l’empresa
SOREA,
referent a l’exercici 2014,
segon trimestre, per un
import de 21.658,83€,
concepte d’ingrés i la
factura per import de
388,51€ per la gestió
recaptatòria de la taxa de
clavegueram i declarar la
compensació dels deutes
tributaris corresponents
per
un
import
de
21.270,32€ a favor de
l’Ajuntament
de
la
Garriga.
Avocar puntualment la
competència i aprovar la
liquidació de la taxa de
clavegueram
de
l’empresa
SOREA,
referent a l’exercici 2014,
tercer trimestre, per un
import de 21.374,51€,
concepte d’ingrés i la
factura per import de
387,95€ per la gestió
recaptatòria de la taxa de
clavegueram i declarar la
compensació dels deutes
tributaris corresponents
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58

Àrea d’hisenda
Hisenda
promoció i
desenvolupament
econòmic.

30/12/14

59

Alcaldia

Secretaria

30/12/14

60

Àrea de servei a
les persones

Acció social

30/12/14

61

Alcaldia

Secretaria

31/12/14

p.o. 28/01/2015

per
un
import
de
20.986,56€ a favor de
l’Ajuntament
de
la
Garriga.
Avocar puntualment la
competència i compensar
el deute per imposició
d’una multa a
CESPA,
S.A., amb les factures de
novembre i desembre de
2014 per import de
5.000,00€.
Estimar la reclamació
presentada pel Sr. citat al
decret del carrer Calàbria,
93, mitjançant la qual
formula
reclamació
d’indemnització
per
responsabilitat
patrimonial
d’aquest
Ajuntament, en relació
amb
els
perjudicis
ocasionats,
com
a
conseqüència de l’embús
del col·lector municipal i
procedir al pagament de
278,30€
pels
danys
soferts.
Avocar la competència
delegada i aprovar l'ajut
econòmic de 468,00 €
corresponent al 75 % de
les despeses de lloguer
d’habitatge dels mesos de
novembre i desembre de
2014 per la família que
figura
a
l'expedient
464/2013 de serveis
socials.
Avocar la competència
delegada i declarar el bé
moble que consta a
l’inventari
de
béns
mobles de l’entitat local
dins del codi d’actiu 2,
com
a
efecte
no
utilitzable per a l’entitat
local, segons disposa
l’art. 13, punt 2 del
Reglament del patrimoni
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62

Àrea de servei a
les persones

Ensenyament

31/12/14

63

Àrea de Territori
i Sostenibilitat

Urbanisme

31/12/14

64

Àrea d’hisenda
Hisenda
promoció i
desenvolupament
econòmic.

31/12/14

65

Àrea de Territori
i Sostenibilitat

31/12/14

Via pública

p.o. 28/01/2015

dels ens locals, aprovat
pel Decret 336/1988, de
17 d’octubre i donar de
baixa
de
l’inventari
l’esmentat bé, aplicant el
supòsit específic B03
“Deterioració,
pèrdua,
obsolescència
o
destrucció”.
Avocar la competència i
aprovar la liquidació de
quotes del curs 2014/15
de l’EMAD del mes de
desembre de 2014, per
un import total de
163,88€.
Avocar
puntualment
aquesta competència i
restar assabentats de
l’acta de final d’obra i
posada a disposició de les
obres de construcció d’un
parc a la zona verda de
Can Illa, de la Garriga,
per
un
import
de
23.911,81€ (iva inclòs)
Avocar puntualment la
competència sobre la
gestió
econòmica
delegada en la Junta de
Govern
Local
per
Resolució d’alcaldia del
dia 14 de juny de 2011 i
aprovar les liquidacions
dels serveis realitzats al
cementiri de La Doma
segons es detalla al decret
per un import de 150,16€.
Avocar la competència
delegada i aprovar la
liquidació
núm.
2014/19420
de
23/12/2014 i d’import
4.220,00 € (IVA inclòs)
en
concepte
de
l’aportació del 20% del
cost total dels treballs de
revisió
del
pla
d’accessibilitat de la
Garriga de l’any 2001,
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66

Àrea de Territori
i Sostenibilitat

Medi
Ambient

31/12/14

67

Àrea de Territori
i Sostenibilitat

Via pública

31/12/14

68

Àrea d’hisenda
RH
promoció i
desenvolupament
econòmic.

31/12/14

69

Àrea d’hisenda
RH
promoció i
desenvolupament
econòmic.

31/12/14

p.o. 28/01/2015

presentada per l’àrea de
Territori i Sostenibilitat
de la Diputació de
Barcelona.
Avocar la competència
delegada i aprovar la
factura núm. F14/70 de
29/12/2014 i d’import
3.630,00 € (IVA inclòs)
corresponent a la totalitat
del contracte menor de
serveis, consistent en la
redacció d’un projecte per
a la restauració d’un tram
del riu Congost, entre els
ponts de Can Noguera i la
Doma, presentada per
SERPA enginyeria i
Consultoria, SL.
Avocar la competència
delegada i aprovar la
factura núm. 142595 de
23/12/2014 i d’import
7.386,90 € (IVA inclòs)
corresponent a la totalitat
del contracte menor de
subministrament
de
1.500Kg de pintura i altre
material de manteniment
de via pública, presentada
per Serveis Vials del
Vallès, SL.
Liquidar l’import brut de
884,07 euros al senyor
citat al decret, amb motiu
de la finalització del
contracte del treballador
com a Operari de la
Brigada (AP-10).
Avocar puntualment la
competència i aprovar el
pagament
de
les
gratificacions per treballs
extraordinaris realitzats
fora de la jornada laboral
al personal municipal
detallat
al
decret
(Conserge de l’àrea de
cultura AP i Auxiliar
tècnic d’il·luminació i so
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70

Àrea de Territori
i Sostenibilitat

Urbanisme

71

Àrea d’hisenda
RH
promoció i
desenvolupament
econòmic.

2/1/15

72

Alcaldia

Secretaria

8/1/15

73

Alcaldia

Secretaria

8/1/15

p.o. 28/01/2015

31/12/14

C2), corresponents al mes
de desembre de 2014 amb
motiu de l’espectacle Els
Pastorets.
Avocar
puntualment
aquesta competència i
aprovar
la
factura
corresponent als treballs
d’emergència
per
la
reparació d’un tram de
clavegueram
de
l’avinguda Tremolencs
de La Garriga, per un
import de 5.994,34€
(IVA inclòs), presentada
per
l’empresa
Excavacions i transports
Segú SL.
Acordar la modificació de
la forma de percepció de
la paga extraordinària del
personal de l’ajuntament
de
la
Garriga
corresponent a juny de
2015, en que s’anticiparà
a principis del mes de
gener
l’abonament
d’aquesta paga en format
bestreta del personal que
es relaciona al decret.
Pagament a justificar de
l’àrea de secretaria per
import de 50€, per a fer
front a les despeses
derivades del correu
internacional del Jutjat de
Pau.
Desestimar en base a
totes les consideracions i
fets
avaluats,
la
reclamació formulada per
la senyora citada al decret
mitjançant
la
qual
formula
reclamació
d’indemnització
per
responsabilitat
patrimonial
d’aquest
Ajuntament, en relació
amb les lesions sofertes
arran de la caiguda a la
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74

Alcaldia

Secretaria

75

Àrea d’hisenda
RH
promoció i
desenvolupament
econòmic.

76

Àrea de servei a
les persones

Cultura

8/1/15

8/1/15

Per
delegació

p.o. 28/01/2015

8/1/15

via pública, carrer Josep
Maria Sert, a tocar del
supermercat Mercadona,
pel mal estat de la vorera
(en concret una planxa
metàl·lica suposadament
col·locada
per
l’Ajuntament), per no
existir una relació de
causalitat
entre
el
funcionament dels serveis
de la Corporació i la
caiguda.
Desestimar, en base a
totes les consideracions i
fets
avaluats,
la
reclamació formulada per
la senyora citada al decret
mitjançant
la
qual
formula
reclamació
d’indemnització
per
responsabilitat
patrimonial
d’aquest
Ajuntament, en relació
amb les lesions sofertes
arran de la caiguda a la
via pública, carrer Miquel
Porter Moix, pel mal estat
de la vorera i manca de
conservació (en concret
està pavimentat), per no
existir una relació de
causalitat
entre
el
funcionament dels serveis
de la Corporació.
Concedir al senyor, citat
al decret, paleta del Pla
d’Ocupació “Treball i
Formació 2014: persones
aturades no perceptores:
PANP 2014: Arranjament
de via pública”, una
bestreta per un import de
150€.
Autoritzar a la cessió de
la Sala Polivalent de Can
Raspall al Sr. citat al
decret en representació de
la FUMH per celebrar
l’activitat de cursos de
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77

Àrea d’hisenda
RH
promoció i
desenvolupament
econòmic.

8/1/15

78

Àrea de Territori
i Sostenibilitat

Via pública

9/1/15

79

Àrea de servei a
les persones

Esports

Per
delegació

p.o. 28/01/2015

9/1/15

Ioga, no gratuïts, del 1 de
gener al 28 de febrer de
2015 els dimarts al mati
de 10:00 a 11:30 amb la
quantitat estimada de 10 a
15 alumnes per classe.
Autoritzar la concessió
d’un permís no retribuït
al senyor citat al decret,
professor EMAD (grup
A1)
a
partir
del
08/01/2015 i fins el
21/01/2015,
ambdós
inclosos i ampliar la
jornada d’un professor
EMAD (Grup A1) del
50% al 80% de la jornada
des del dia 8 al 21 de
gener ambdós inclosos.
Avocar la competència
delegada i sol·licitar una
subvenció al Departament
de
Governació
i
Relacions Institucionals,
de la Generalitat de
Catalunya, per un import
de
374.500,00
€
corresponent al 100% del
pressupost total, d’acord
amb la línia de subvenció
publicada a la web de
MUNICAT, per la qual es
fa pública la fitxa de
sol·licitud de subvencions
excloses de concurrència
pública per als ens locals
afectats per les ventades
de desembre de 2014, i
d’acord amb la memòria
explicativa
de
les
actuacions de pal·liació
dels desperfectes produïts
arran les ventades del 9
de desembre de 2014
elaborada pels serveis
tècnics
municipals
d’aquest ajuntament.
Autoritzar a l’Escola Sant
Lluís Gonçaga a realitzar
una trobada esportiva de
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80

Alcaldia

Secretaria

9/1/15

81

Àrea de servei a
les persones

Cultura

82

Àrea d’hisenda
Promoció
promoció i
econòmica
desenvolupament
econòmic.

Per
delegació

p.o. 28/01/2015

12/1/15

12/1/15

bàdminton el dijous 9
d’abril de 2015, de 9.00 a
15.30h, en el poliesportiu
de Can Noguera, amb els
150 alumnes de 5è de
primària de totes les
escoles del Bisbat de
Terrassa.
Nomenar
interventor
accidental
de
l’ajuntament
de
la
Garriga al Sr. Pere
Espaulella i Afan de
Rivera, durant els dies 9
de gener al 16 de gener
de
2015
(ambdós
inclosos), en considerarse persona suficientment
capacitada
per
desenvolupar
aquest
càrrec
i
vista
l’autorització
de
la
Direcció
General
d’Administració Local.
Autoritzar la cessió de la
sala
polivalent
de
l’equipament de Can
Raspall per la per la
celebració de la trobada
de la reunió social del
municipi els dies 16 i 24
de gener de 2015 de 20 a
22h i de 18 a 21h
respectivament al Sr. citat
al decret, en representació
de Territorial la Garriga
de l’Assemblea Nacional
Catalana.
Avocar puntualment la
competència i aprovar la
signatura de l’addenda
núm. 3 al conveni de
col·laboració
interadministrativa entre
els ajuntaments de la
Garriga, Les Franqueses,
Canovelles, l’Ametlla del
Vallès Figaró-Montmany
i Tagamanent per a la
promoció
i
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83

Àrea d’hisenda
Promoció
promoció i
econòmica
desenvolupament
econòmic.

12/1/15

84

Àrea de servei a
les persones

Cultura

Per
delegació

12/1/15

85

Àrea de servei a
les persones

Ensenyament

Per
delegació

12/1/14

86

Àrea d’hisenda
RH
promoció i
desenvolupament
econòmic.

87

Àrea de Territori
i Sostenibilitat

12/1/14

Via pública

Per
delegació

p.o. 28/01/2015

13/1/15

desenvolupament
econòmic.
Avocar puntualment la
competència i aprovar la
signatura de l’addenda
núm. 4 al conveni de
col·laboració
interadministrativa entre
els ajuntaments de la
Garriga, Les Franqueses,
Canovelles, l’Ametlla del
Vallès Figaró-Montmany
i Tagamanent per a la
promoció
i
desenvolupament
econòmic.
Autoritzar la cessió dels
diferents espais del Teatre
de la Garriga els dies
indicats al decret a
l’entitat Nats Teatre per
assajar les obres teatrals
“Molières” i “Espectres
de Shakespeare”, d’acord
amb la seva sol·licitud.
Autoritzar l’ús del gimnàs
i del menjador de
l’Escola Giroi al grup
municipal
Acord
Independentista de la
Garriga el dissabte 24 de
gener de 2015, de 8 a
19h, així com la cessió de
les
infraestructures
sol·licitades.
Liquidar l’import brut de
954,69 euros a la Sra.
citada
al
decret
(
funcionaria interina en el
lloc d’Interventora), amb
motiu de la finalització de
la
seva
relació
funcionarial amb aquest
Ajuntament.
Autoritzar a l’Associació
Tres Tombs de la Garriga
per realitzar la tradicional
benedicció
d’animals
domèstics de la festivitat
de Sant Antoni Abat, el
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88

Àrea de servei a
les persones

Acció social

13/1/15

89

Àrea de servei a
les persones

Ensenyament

13/1/15

90

Àrea de Territori
i Sostenibilitat

Via pública

13/1/15

91

Àrea de Territori
i Sostenibilitat

Via pública

Per
delegació

13/1/15

92

Àrea de Territori
i Sostenibilitat

Via pública

Per
delegació

13/1/15

p.o. 28/01/2015

diumenge 18 de gener del
2015, a les 12h, a la plaça
de l’Església.
Avocar
puntualment
aquesta competència i
aprovar
la
relació
cobratòria dels mesos
d’octubre, novembre i
desembre de 2014 del
Servei de Teleassistència
domiciliària,
per
un
import de 3.050,84 €.
Avocar la competència i
aprovar
la
relació
cobratòria mes de gener
de 2015 de l’EMAD, de
254 valors i import
9.324,08€.
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
de gener del 2015 i
aprovar la liquidació
corresponent.
Autoritzar a Iniciativa per
Catalunya Verds per
instal·lar un tenderol
informatiu
al
carrer
Centre, a l’alçada de la
plaça de Can Dachs, els
dies 17, 24 i 31 de gener i
7, 14, 21 i 28 de febrer de
2015.
Autoritzar a Ciutadans –
Partit de la Ciutadania per
instal·lar un tenderol
informatiu
al
carrer
Centre, a l’alçada de la
plaça de Can Dachs, el
dissabte 17 de gener del
2015, de les 10.30h a les
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93

Àrea de servei a
les persones

Ensenyament

13/1/15

94

Àrea de servei a
les persones

Ensenyament

13/1/15

95

Àrea de servei a
les persones

Esports

96

Àrea d’hisenda
RH
promoció i
desenvolupament
econòmic.

97

Àrea de servei a
les persones

Cultura

Per
delegació

13/1/14

14/1/15

Per
delegació

p.o. 28/01/2015

14/1/15

13.30h.
Avocar puntualment la
competència i aprovar la
relació cobratòria dels
rebuts corresponents al
mes de gener del curs
2014/15 de l’Escola
Municipal de Música
“Josep Aymerich”, de
392 valors, per un import
de 21.877,85 euros.
Avocar la competència i
aprovar
la
relació
cobratòria del mes de
gener de 2015 (quota
mensual de gener i
menjador de desembre)
de
l’Escola
Bressol
Municipal Les Caliues,
de 168 valors i d’import
19.962,96 €.
Autoritzar al Centre
excursionista garriguenc
a organitzar la XLIV
Edició de la Travessa
Viladrau – La Garriga el
proper diumenge 8 de
febrer de 2015.
Desestimar el recurs
d’alçada interposat en
data 25/07/2014 per la
senyora citada al decret
contra l’escrit (número de
registre 4630/2014 de
data 18/07/2014) de
resposta del President del
Tribunal Qualificador, en
relació a la convocatòria
d’una plaça de tècnic/a
auxiliar de Biblioteca.
Autoritzar la petició de
l’Agrupació Sardanista la
Garriga en que sol·liciten
el pavelló de Can
Noguera per poder portar
a terme el 3r Aplec
d’Hivern de la Garriga el
dia 18 de gener de 2015
de 15.00 h a 21.30 h,
d’acord amb la seva
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98

Àrea de servei a
les persones

Ensenyament

99

Àrea d’hisenda
RH
promoció i
desenvolupament
econòmic.

14/1/15

100

Àrea d’hisenda
RH
promoció i
desenvolupament
econòmic.

14/1/15

101

Àrea de Territori
i Sostenibilitat

Via pública

14/1/15

102

Alcaldia

Secretaria

15/1/15

p.o. 28/01/2015

14/1/15

sol·licitud.
Avocar
puntualment
aquesta competència i
aprovar el conveni de
col·laboració amb la
Xarxa
de
transició
educació i treball (TET),
del Consell Comarcal del
Vallès Oriental.
Aprovar el complement
de festivitat anual 2014
per a l’inspector, caporals
i agents de Policia Local
detallats al decret.
Avocar la competència i
ampliar la jornada del
senyor citat al decret,
operari de Brigada (grup
AP-10) del 74% al 100%
de la jornada (37,50
h/setmanals) dels del dia
19 de gener.
Avocar la competència
delegada
i
concedir
llicència d’ocupació de la
via pública a la Sra.
citada al decret per
instal·lació d’una parada
informativa sobre el
producte
comercial
Tupperware al carrer
Centre, a l’alçada de la
plaça de Can Dachs, els
dissabtes 10, 17, 24 i 31
de gener del 2015 i
aprovar la liquidació
corresponent.
Admetre a tràmit la
reclamació presentada per
la Sra. citada al decret, i
iniciar expedient per a
determinar
la
responsabilitat o no de
l’Ajuntament i si aquest
té
l’obligació
d’indemnitzar
a
la
sol·licitant
com
a
conseqüència dels danys i
perjudicis patits el dia 23
de febrer de 2014, en
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103

Àrea de servei a
les persones

Salut

15/1/14

104

Àrea de servei a
les persones

Esports

Per
delegació

15/1/15

105

Àrea de servei a
les persones

Cultura

Per
delegació

16/1/15

106

Alcaldia.

Secretaria

107

Àrea de servei a
les persones

Cultura

16/1/15

Per
delegació

p.o. 28/01/2015

19/1/15

caure al carrer dels
Banys, a causa de
l’escocell situat entre el
números 74 i 76.
Avocar la competència
delegada i aprovar la
concessió
d’una
subvenció de 1000€ a
favor
de
l’entitat
Hospitalitat de la Mare de
Déu de Lourdes.
Autoritzar
l’escola
Tagamanent a celebrar la
festa de Carnestoltes el
divendres 13 de febrer de
2015, de 15.00 a 17.00h
al poliesportiu de Can
Violí.
Autoritzar la cessió de la
Sala d’Actes de la
Biblioteca Municipal al
Sr. citat al decret actuant
en
representació
de
l’Associació Progat el dia
30 de gener de 2015 de
20.00 h a 22.00 h,
d’acord amb la seva
sol·licitud.
Prorrogar el nomenament
com
a
interventor
accidental
de
l´ajuntament
de
la
Garriga al Sr. Pere
Espaulella i Afan de
Rivera, durant els dies 17
a 19 de gener de 2015
(ambdós inclosos), en
considerar-se
persona
suficientment capacitada
per desenvolupar aquest
càrrec
i
vista
l’autorització
de
la
Direcció
General
d’Administració Local.
Autoritzar a la cessió de
la Sala Polivalent de Can
Raspall a la Sra. citada al
decret en representació de
l’Associació Dones d’Ara
per celebrar l’activitat
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Seguretat
Ciutadana

taller de Oi Gong el
divendres dia 13 de febrer
de 2015 de 18:30 a 22h.
Resum d’infraccions de
trànsit del
dia 9 de
desembre de 2014 al dia
12 de gener de 2015.

Seguretat
Ciutadana

Acords Junta Govern Local

J.G.L. de 15/12/14

No hi ha assumptes per donar compte al Ple.

J.G.L. de 29/12/14

19. Contractació de la coordinadora del Pla supramunicipal de
prevenció de les Drogodependències i Hàbits Saludables; senyora Carla
Fernández Pedrosa.

JGL 12/1/15

10. Ampliació jornada Sra. Beatriu Pérez Simal, coordinadora de
l'EME i Sra. Sònia Comas Vilasesa, tècnica mitjana d'Educació (A2).
11. Modificació jornada Sra. Montserrat Gratacós (grup C1).
12. Ampliació al 100% de jornada, Sra. Almudena Gutiérrez GarciaMuñoz, arxivera (A1)
13. Nomenar funcionària interina, a la senyora Imma Alarcos Blanco,
com auxiliar administrativa de l’àrea d’Acció Social, fins que la plaça
es cobreixi pel sistema reglamentari.

INTERVENCIONS
Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, regidor del grup municipal de S.I.:
Bona tarda. Volem aclariments sobre els números 2 i 3 que van junts. Més que res
perquè ens sobte que els diners es treguin de la partida de lloguer social.
També el número 11 i el número 14 i finalment el 16, el 17, el 18 i el 19 que van junts,
perquè ens ha sobtat que dos dies després de la ventada s’iniciïn expedients per exigir
l’arranjament dels desperfectes i ens sembla que més que exigir podríem intentar ajudar,
però vaja és un comentari.
També els números 43, 73 i el 96.

Intervé el Sr. Carlos Martín, regidor del grup municipal del PSC:
Bona tarda a tothom. Gràcies Sra. alcaldessa. Nosaltres, igual que els companys de
Solidaritat preguntem pel número 11 i també pel 16, 17, 18 i 19, però en aquest cas
entenem que potser l’exigència ve donada pel risc; el que volem saber és com estan,
perquè ha passat ja un mes i mig i volem saber si s’han solucionat o no.
Sobre el número 31 entenem que és tracta de la compra de pintura i senyalització vial.
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El 38 i el 66 sobre l’arranjament d’un tros de la llera del riu “entre els ponts” per
entendre’ns, volem saber si és tracta de la mateixa empresa que va fer el tram superior,
al pont de can Noguera, i si és així saber si tenen previst arranjar el tros que es va desfer
després de la pujada del riu.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
Nosaltres no aportem res de nou, però volem comentar que en el cas de l’11 i del 16, 17,
18 i 19, no és que ens sembli ni bé ni malament només una matisació en quant al
número 11, volem saber si es va parlar amb l’assegurança, perquè en aquest cas si és
competència nostra, sembla ser que algú reclama perquè li van caure unes teules de can
Raspall i volem saber si els pèrits s’ho van venir a mirar i si això ho pot cobrir
l’assegurança. En els altres casos volem saber quina és la situació i en quin estat estan
perquè realment estaven en un estat deficient.
Coincidim en altres casos, però ja s’han demanat.

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:
Nosaltres també coincidim en un parell i per tant quedarem assabentats.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Els números 2 i 3 són una modificació de crèdit i el dubte està en què hi ha hagut una
part que s’ha finançat amb una partida que no s’ha gastat de lloguer social. És a dir a
final d’any quedaven uns crèdits disponibles que no s’han hagut d’utilitzar, perquè no hi
ha hagut aquesta necessitat. El tema del lloguer social s’ha cobert i ens ha quedat aquest
petit romanent que hem pogut modificar per incrementar la partida de manteniment de
l’enllumenat públic. Cal dir que aquesta quantitat no ha anat en detriment de cap
partida, era la finalització de l’any 2014 i quedaven aquests romanents disponibles.
Referent al número 11, és un veí que el dia 9 de desembre arrel de les ventades que es
varen produir ha reclamat a l’ajuntament perquè li varen caure unes teules a sobre del
seu vehicle. Lògicament s’ha treballat amb l’assegurança, s’han fet tots el procediments
i si s’admet a tràmit la reclamació, (penso que serà molt probable que s’estimi), serà la
assegurança la que es farà càrrec

lògicament i no només d’això sinó de tots els

desperfectes que han causat les ventades. Des de l’ajuntament ens hem posat en contacte
amb les companyies, han vingut a fer tots els peritatges de tots els equipaments públics,
(per exemple de les escoles), també de can Raspall i de can Mora, de tots els
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equipaments municipals que van patir algun tipus de desperfecte el dia de la ventada. En
aquest sentit l’assegurança ja ha començat a fer algun ingrés a l’ajuntament i ara estem
pendents de la resta.
Referent als requeriments, 14, 16, 18 i 19, m’han demanat sobre el número 16 però és
un tema d’una tanca i entenc que eren els decrets 17, 18, 19, 20 i el número 14 que
també forma part d’aquest “paquet”. Cal dir que des de l’ajuntament calia de manera
urgent iniciar aquests expedients per exigir, (encara que la paraula soni dura és una
manera formal de comunicar que és urgent, obligatori i necessari), que actuïn aquests
veïns, però sobretot per garantir la seguretat. Si a casa teva tens unes teules que s’han
desprès i estan a punt de caure i poden afectar algun vianant, has d’actuar de manera
urgent, de manera obligada i no ho pots demorar. En aquest sentit un cop passada la
ventada es van fer les inspeccions necessàries per part dels tècnics de l’ajuntament i
alhora, per part de la ciutadania es van rebre moltes notificacions i el que s’ha fet és
demanar aquests arranjaments per la via d’urgència.
Cal dir que des de l’ajuntament, vostè ha comentat Sr. Bernaldo que potser el que
caldria fer és ajudar, es va ajudar molt i amb escreix, a molts propietaris i a molts
particulars que aquell dia els van caure arbres particulars a la via pública. Per part de
l’ajuntament es va actuar retirant aquests arbres de la via pública. El recolzament i
l’ajuda hi van ser en tot moment. Penso que hi va haver una molt bona col·laboració
entre la ciutadania i l’ajuntament i també amb la Policia local i l’ADF, Protecció civil,
etc. Hi va haver una col·laboració i una coordinació exemplar aquell dia i ens hem de
congratular tots plegats.
El número 31, sobre el tema de la pintura vial, contestar que si, que era senyalització
viària, no era senyalització vertical. Aquesta va amb l’altra paquet, amb el projecte de
senyalització vertical.
El número 38, sobre el fet que s’ha donat compliment a una reparació que des de
l’ajuntament s’havia requerit i es va donar compliment a l’ordre d’execució i per tant
s’arxiva, perquè han donat compliment al que se’ls havia requerit.
El 43, és una infracció. Hi ha una casa d’hostes aquí a la Garriga, que incomplia en
sonometria per un tema d’aires condicionats. Se’ls va requerir i no varen respondre en
temps i forma i per aquest motiu es va posar una sanció. La sanció imposada, és de 200€
per incompliment dels requeriments municipals que s’anaven fent.
El número 66 és el projecte per dur a terme la millora de la llera del riu i no, no és la
mateixa empresa, perquè de fet no hi ha empresa. És a dir encara no s’ha licitat aquest
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projecte per poder saber quina empresa ho farà. Per tant no és la mateixa empresa que
va fer les obres del tram superior del pont de can Noguera. A aquesta empresa ja se’ls
ha requerit perquè vinguin a arranjar al costat de riu, el que passa és que potser esperen
un moment climatològic més favorable o potser és que com ha coincidit amb les festes
nadalenques potser s’ha retardat per això. Però tot ha estat requerit i l’empresa,
evidentment es farà responsable d’aquests arranjaments.
El número 73 és la desestimació, en base a les consideracions fetes i avaluades, d’una
reclamació d’indemnització per responsabilitat patrimonial de l’ajuntament de la
Garriga en referència a unes lesions que va patir un particular degut a una caiguda a la
via pública, al carrer Josep M Sert . La senyora al·legava que era pel mal estat de la
vorera, però no hi ha una relació demostrada entre la causalitat i el funcionament dels
serveis públics. És a dir no s’ha demostrat la relació entre la caiguda i el mal
funcionament dels serveis públics, no ha pogut aportar les probes necessàries i per tant
s’ha desestimat aquesta reclamació.
En quant al número 96 recordaran que al mes d’abril es van publicar les bases per fer
una substitució a la biblioteca municipal i una de les persones que no va guanyar
aquesta plaça va fer un recurs d’alçada qüestionant que no se li havien tingut en compte
els mèrits laborals que havia aportat. Val a dir que als plecs estava perfectament descrit
quins eren els mèrits, què puntuava i què no i es va fer a “rajatabla” el que deien els
plecs . De fet la resta de persones estan igualment puntuades en funció del que varen
presentar. Per tant a aquesta senyora se li respon que es desestima aquest recurs
d’alçada que va presentar. Tenen aquí el decret per si el volen llegir, és llarg perquè és
un tema d’al·legacions.

El Ple de l’Ajuntament resta assabentat

(*) En aquest punt s’incorpora el Sr. Josep Oliveras, regidor de S.I..

3. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança T12, reguladora de la taxa per a la
recollida d'animals perduts o abandonats i per l'expedició de la llicència de tinença i
conducció d'un gos potencialment perillós.

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda
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ANTECEDENTS

El text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix
que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el
règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova
redacció dels preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

Així mateix, la disposició addicional quarta, apartat 3, de la nova llei general tributària, i
l’article 12 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, possibiliten que les entitats
locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i
funcionament propi de cada entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una ordenança general, redactada
a l’emparament de l’article 106.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes al text d’aquest ordenança fiscal obeeix al
compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

Realitzada la tramitació establerta, vist l’informe de Secretaria de data 22 de gener de 2015, i
d’acord amb el que disposa el reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i atenent a la Providència d’Alcaldia de
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data 22 de gener d’enguany i a l’estudi tècnicoeconòmic del cost dels serveis i activitats
administratives, pel que fa a les taxes per la prestació de serveis públics.

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

ACORD

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
a la recollida d’animals perduts o abandonats i per l’expedició de la llicència i conducció d’un
gos potencialment perillós, en els termes en que figura a l’expedient,
amb la redacció que a continuació es recull:

“Art. 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 2.1 i 2.3 de la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en
matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció
dels animals; del Decret 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
protecció d’animals; i del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament estableix la taxa de recollida de
gossos perduts o abandonats.

Art. 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de recollida d’animals de
companyia de gossos, així com el manteniment d’aquests animals en condicions higièniques i
benestar adequades fins la recollida per part dels propietaris; i la tramitació de les llicències
de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.

Art. 3. Subjectes passius

En són subjectes passius els propietaris dels animals abandonats, que estan obligats a pagar les
tarifes que s'assenyalen, amb independència de la sanció que correspongui, segons la infracció
comesa.
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Art. 4. Quotes tributàries

La quota tributària és el resultat d’aplicar les següents tarifes:

1. Per recollida de cada animal durant dins els 5 dies posteriors a la seva recollida la
notificació de la recollida del gos: 150,00 euros.

2. Per recollida de l’animal identificat (microxip) després dels 5 dies posteriors a la seva
notificació de la recollida del gos: 230,00 euros

3. En el cas que transcorreguts els 20 dies post-notificació de la recollida de l’animal de
companyia gos identificat, el propietari que no hagi recollit l’animal, aquest es declararà
abandonat, fet que no eximeix al propietari d'abonar aquesta taxa. Paral·lelament, aquesta
persona podrà ser sancionada, en base a la normativa vigent per la infracció greu
d’abandonar un animal.

4. Expedició de la llicència de tinença i conducció d’un gos potencialment perillós: 50,00
euros

5. Renovació de la llicència de tinença i conducció d’un gos potencialment perillós (5 anys):
15,00 euros.

Art. 5. Normes de gestió i recaptació

1. La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei.
2. L’ingrés de l'import de la taxa de recollida d’un animal perdut o abandonat es farà
prèviament a la recollida de l’animal al centre d’acollida d’animals de companyia i es farà
efectiu a la Policia Local de la Garriga contra el lliurament d'un comprovant que expedeix
l'Ajuntament amb el que podrà anar a recollir l’animal on estigui ubicat.

Els imports recaptats s'ingressaran diàriament als comptes restringits oberts amb aquest
objecte i es liquiden a la Tresoreria Municipal amb la periodicitat que determini l'Ajuntament.

En cap cas, el propietari d’un animal de companyia no haurà de fer efectiva la taxa si l’animal
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no ha estat traslladat al centre d’acollida.

Les taxes previstes en aquesta ordenança es gestionaran pel règim d’autoliquidació.

Art. 6. Infraccions i sancions

Els funcionaris municipals encarregats del cobrament són responsables de la defraudació que
es pugui produir en l'expedició dels comprovants referits, amb la penalització conseqüent
d'acord amb les disposicions legals vigents.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a
la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
tinguda el 10 d’octubre de 2006 i que ha quedat definitivament aprovada en data

,

entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà
fins la seva modificació o derogació expressa.”

Segon. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició al
tauler d’anuncis i edictes d’aquest Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província i al diari Ara,
durant un termini de trenta dies hàbils, en els quals els interessats podran examinar-lo i plantejar
les reclamacions que estimin oportunes.

Tercer. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, en el
termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, tenint en compte l’article 17.3 del reial
decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.

p.o. 28/01/2015

36

Quart. Facultar a l’Alcaldessa-Presidenta per subscriure els documents relacionats amb aquest
assumpte.

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

INTERVENCIONS
Intervé el Sr. Albert Jiménez, regidor d’ensenyament i salut:
Bona vesprada a tothom. Portem a plenari una sèrie de modificacions de l’ordenança T12 reguladora de la taxa d’animals perduts o abandonats. En aquest cas voldria remarcar
que en qualsevol cas les modificacions que estem fent a l’ordenança no es refereixen als
imports i a les taxes, sinó que es refereixen a qüestions tècniques i de redactat de la
mateixa tal i com estava actualment. És cert que aquestes modificacions d’ordenances
les portem a ple normalment al mes d’octubre, que és quan fem el ple d’ordenances,
però no s’havia fet perquè no teníem prevista la modificació de les quanties. Per alguns
casos en concret, hem fet una millora en el text i l’hem adaptat a la situació real, fent
que realment pogués ser més entenedora per tothom. En aquest sentit hi ha dos articles
el número 2 i 3 on les modificacions que es proposen són bàsicament de terminologia,
canviem la paraula “gossos” per “animals de companyia” perquè actualment els gats
també porten xip i per tant poden ser constitutius d’aquests tipus de servei.
Després hi hauria les qüestions més tècniques en quant a procediment, són els articles 4
i 5 que fan referència al procediment a l’hora de fer els pagaments i les quanties
corresponents en funció dels casos. En aquest sentit fem un aclariment sobre si aquesta
recollida dels animals es produeix durant els 5 primers dies, en aquest cas l’import seria
de 150€ , en el cas que fos posterior a aquests 5 primers dies, seria de 230€ i en el cas
que sigui posterior als 20 dies des de la notificació es consideraria que l’animal està
abandonat.
Paral·lelament a això es recullen una sèrie de procediments en quant a les taxes i el més
important és que són taxes d’autoliquidació, és a dir, un cop feta la liquidació
corresponent a la policial municipal directament ja es pot procedir a la recollida de
l’animal en el centre de can Moret. En aquest sentit voldria fer una petita modificació de
l’article 5.2 en el qual es repeteix la paraula “efectiu”.
Posem a la consideració del ple l’aprovació d’aquesta modificació de l‘ordenança.
Complementant això s’ha elaborat i s’ha fet una instància per la recollida d’animals
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perduts que en el cas d’aprovar la modificació la posarem a disposició de les persones
que tinguin aquests casos per tal que puguin fer la instància corresponent. Moltes
gràcies.

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, regidor del grup municipal de S.I.:
Ens sembla més o menys bé tota la modificació, però a l’article 3 no sé si és que ens
hem oblidat de posar “perduts i abandonats” o és que només parlem dels “abandonats”,
penso que és una errada. Però no és això el que volia comentar sinó que com ja he dit en
altres reunions a l’article 5, quan es parla del procediment, es podria posar o deixar
registrat quin és el procediment que ha de seguir la guàrdia urbana quan troba aquests
gossos. Si primerament ha de passar el lector de xips i avisar al propietari i si el
propietari en un termini curt, que es podria acordar de 10 minuts, un quart d’hora, no va
a buscar el gos aquest s’enviés al centre d’acolliment . No sé si això es podria registrar
així o no a l’ordenança perquè realment a vegades es fa i a vegades no es fa, depèn de
com va tot o de qui troba al gos, etc.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-PM:
Hi estem d’acord.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
D’entrada direm que estem d’acord , però vull fer un parell de consideracions en la línia
que comentava el Sr. Bernaldo. Jo penso que ha d’haver un protocol molt clar i
establert. Segur que hi és, però en tot cas podríem parlar-ne, perquè a la Junta de
portaveus quan es van explicar les raons per les quals es feien aquestes modificacions,
vaig entendre que es feia perquè no tenia sentit que algú que havia perdut un gos se li
acabés cobrant una taxa per un servei que no rebia si aquesta persona ràpidament anava
a recuperar-lo i encara estava en mans de la policia local i no havia anat a parar a cap
centre. Evidentment el que era lògic és que no se li cobrés la taxa i en això estem
d’acord. La taxa s’ha de cobrar quan hi ha un servei i en el cas de les persones
reincidents el que cal fer és posar una sanció i no aplicar una taxa per suplir una sanció.
La sanció evidentment que ha de ser-hi, només faltaria, però en els casos que calgui, en
els casos que hi hagi reincidència, o bé quan es vegi que la persona passa del seu gos i
per tant el té clarament abandonat. En aquest sentit ja ens sembla bé la filosofia i creiem
que si és per corregir tot això estem completament d’acord.
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És veritat que en la línia del que deia el Sr. Bernaldo cal que hi hagi un protocol perquè
ara, molt clarament, el que passa és que com no es cobra la taxa, hi ha gent que pot ser
una mica descuidada i si no li apliquem la sanció quan pertoca també estarem cometent
una injustícia, per tant és important que realment estigui molt clar a partir de quin
moment aquesta persona és mereixedora d’una sanció. No val, a vegades, fins i tot anar
a buscar ràpidament l’animal, perquè si cada dia de la setmana l’ha d’anar a buscar
tindrem la policia ocupada només en això. De tota manera crec que és un tema diferent,
que no és un tema d’ordenances, surt aquí el debat i en podem parlar, però si ens mirem
el protocol i és correcte només cal demanar que s’apliqui correctament i ja està amb
això és suficient. Afegir que votarem favorablement.

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:
Estem d’acord amb aquesta modificació i votarem a favor.

Intervé el Sr. Albert Jiménez, regidor d’ensenyament i salut:
Penso que al final el que ha de quedar clar, com dieu, és el procediment en set anys, des
de l’última modificació d’aquesta ordenança em sembla que no hi havia hagut cap
problema. Crec que només hi ha hagut un problema de malentès en el tema del
procediment i prou.
Com bé dieu, s’aplica una taxa quan hi ha un servei i per això una de les coses que hem
volgut plasmar i que s’ha posat a l’article 6 és que “En cap cas, el propietari d’un
animal de companyia no haurà de fer efectiva la taxa si l’animal no ha estat traslladat
al centre d’acollida” és a partir que traslladem aquest animal, per tant quan hi ha un
servei, quan s’ha de fer el pagament d’aquesta taxa.

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 del preu públic del bar dels Pinetons

ÀREA FUNCIONAL: Territori i Sostenibilitat/Activitats
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ANTECEDENTS

Vist que en data 13 de gener de 2015 es va signar el contracte administratiu especial per a la
gestió del bar dels Pinetons, amb la Sra. Jessica García Garcia.

Vist que la Sra. Jessica García, amb NIF 75718464-A, , actuant com a representant del Bar dels
Pinetons, en data 15 de gener de 2015 (r.e.161/2015) ha presentat la relació dels preus que han
de regir en aquest bar.

Atès que la Clàusula 8ª del Plec del contracte, estableix: “Les tarifes que el concessionari ha de
percebre dels usuaris del servei, amb descomposició del seus elements conformadors amb vistes
a futures revisions, han de ser aprovades per l’òrgan de contractació, abans de la seva entrada en
vigor.”

Vist l’informe de l’Àrea de secretaria, de data 20 de gener de 2015, en què es proposa aprovar
els preus o tarifes del servei de Bar dels Pinetons, que el concessionari podrà percebre dels
usuaris del servei, de conformitat amb el contracte administratiu de la concessió que en data 13
de gener de 2015 es va formalitzar amb l’Ajuntament.

Vist que en relació als preus de la carta presentada hi ha diferències a l’alça amb els preus de la
carta de l’oferta, i per tant, s’aprovarà el preu més econòmic dels productes que es detallen a
continuació ja que són els que s’havien valorat en el procés d’adjudicació:

-

entrepà de bull 3,50€ / a l’oferta 3,00€

-

copa de vi rioja 1,60€/ a l’oferta 1,30€

-

copa xocolata 3,00€/ a l’oferta 1,50€

-

xupito orujo 1,50€/ a l’oferta 1,30€

-

xupito varis 1,30€/ a l’oferta 1,10€

Vist l’informe d’Intervenció.

FONAMENTS JURÍDICS

Atès l’article 251 en relació amb l’article 297 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
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Ens Locals, aprovats per Decret 179/1995, de 13 de juny, dels que se desprèn que el
concessionari percep com a retribució les tarifes autoritzades reglamentàriament i aquestes
tarifes dels serveis públics locals adopten la modalitat de taxa o preu públic en els termes de la
normativa d’hisendes locals i del que preveu l’article 268 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Atès el que disposa l’article 41 i següents del Text refós de la Llei Reguladors de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

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

ACORD

Primer. Aprovar inicialment l’establiment de preus públics relatius al servei de bar del
Pinetons, que el concessionari podrà percebre dels usuaris/es de dita servei, de conformitat amb
el contracte administratiu de la concessió que en data 13 de gener de 2015 es va formalització
amb l’ajuntament del Bar Els Pinetons, segons consten a l’expedient com annex.

Segon. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició en
el tauler d’anuncis i edictes d’aquest Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el diari Ara, per un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats
podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.

Tercer. Considerar definitivament adoptat l’acord, en el cas que no es presentessin
reclamacions a l’expedient, en el termini anteriorment indicat.

Quart. Comunicar aquest acord al concessionari del servei de bar del Pinetons.

ANNEX
PREUS BAR ELS PINETONS
ENTRANTS
AMANIDA VERDA
Enciam, ou dur, ceba, tomàquet, olives, espàrrecs
AMANIDA CATALANA
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Enciam, tomàquet i embotit variat
AMANIDA D’ANXOVES
Enciam, tomàquet, tonyina, anxoves i vinagre de Mòdena
AMANIDA DE CABRA
Enciam, tomàquet, formatge de cabra, fruits secs i vinagreta de mel
CARNS A LA BRASA
BOTIFARRA
GALTES
CHURRASCO
PANXETA
XORIÇO
MORCILLA
ESPINADA
SECRET
CONILL
CUIXA DE POLLASTRE
XAI
ENTRECOT 500gr
SAFATA BRAXA x2 PERSONES
Churrasco, panxeta, xoriço, morcilla, botifarra i pollastre

PETIT
1,75€
2,00€
1,75€
2,00€
2,00€

PETIT
1,75€
1,50€
1,50€
2,50€
1,75€
1,50€
1,75€

p.o. 28/01/2015

6,90€

PREUS
GRAN
4,50€
3,50€
4,00€
3,50€
4,00€
4,00€
2,50€
3,00€
3,50€
3,00€
3,00€
5,00€
0,50€

ENTREPANS FREDS
PERNIL SALAT
PERNIL DOLÇ
FORMATGE
FORMATGE MANXEC
FUET O LLONGANISA
CATALANA
BULL BLANC I NEGRE

6,90€

PREUS
4,50€
5,50€
5,50€
5,50€
5,50€
5,50€
5,50€
6,50€
6,50€
4,80€
8,00€
14,00€
15,50€

ENTREPANS CALENTS
BOTIFARRA
TRUITA FRANCESA
LLOM
BACON
SALSITXES
PIT DE POLLASTRE A LA PLANXA
BIKINI
BIKINI SALAT
MALLORQUÍ
FRANKFURT
HAMBURGUESA CASOLANA
HAMBURGUESA CASOLANA COMPLETA
Enciam, tomàquet, ou ferrat i formatge
Suplements: ceba, formatge, bacon

5,90€

PREUS
GRAN
3,50€
3,00€
3,00€
5,00€
3,50€
3,00€
3,00€
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PERNIL IBÈRIC
XORIÇO IBÈRIC
Suplement formatge

2,25€
2,25€

5,50€
5,50€
0,50€

TAPES
PATATES FREGIDES
PATATES BRAVES
PATATES D’OLOT 4 UNT.
CROQUETES 6 UNT.
Bacallà, carn d’olla, ceps, pernil ibèric
ENSALADILLA RUSA
PINXO MORÚ
ALETES DE POLLASTRE 6 UNT.
SEITONS AMB VINAGRE
ESCOPINYES
CALAMARS ROMANA
XIPIRONS
CHOCOS
PERNIL IBÈRIC
FORMATGE MANXEC
OLIVES FARCIDES

PREUS
2,50€
3,00€
4,50€
5,50€

MENÚ INFANTIL
Patates fregides + Llom o Nuggets o Croquetes + beguda i postre

PREUS
5,00€

TORRADES
TORRADA D’ESCALIVADA
Pebrot rostit, albergínia rostida, ceba rostida i formatge manxec
TORRADA DE PINXOS
Pinxos adobats i allioli
TORRADA PAÍS
Pernil del país
TORRADA IBÈRICA
Pernil ibèric o formatge manxec
TORRADA DE TONYINA
Tonyina, pebrot del piquillo, olives i anxoves

PREUS
4,50€

VINS
VI NEGRE DE TAULA
COPA DE VI NEGRE, ROSAT O BLANC
VI RIOJA AMPOLLA
COPA DE VI RIOJA
POSTRES
FLAM
FLAM MATÓ
MEL I MATÓ
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3,00€
4,00€
5,50€
4,00€
5,90€
6,00€
4,00€
4,50€
5,50€
5,50€
3,00€

3,50€
3,00€
5,00€
4,00€

PREUS
5,00€
1,00€
8,50€
1,30€
PREUS
1,20€
1,40€
1,90€
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YOGUR
FRUITA DEL TEMPS
TERRINA DE GELAT
TALL DE PASTÍS
TALL DE PASTÍS CASOLÀ (Festius)

1,00€
1,00€
1,20€
2,00€
3,00€

CAFETERIA

PREUS
1,00€
1,20€
1,30€
1,20€
1,40€
1,80€
1,50€
1,50€
1,60€
1,50€
1,30€

CERVESES

PREUS
1,70€
1,50€
1,10€
1,50€
1,60€
1,50€
1,40€
1,20€
1,00€

REFRESC
COCA-COLA
COCA-COLA ZERO
FANTA
TRINA
NESTEA
ACUARIUS
RED BULL
SUCS DE FRUITA
TÒNICA
BITTER KAS
VICHY
AIGUA ½
AIGUA LITRE

PREUS
1,50€
1,50€
1,50€
1,50€
1,50€
1,50€
2,10€
1,60€
1,80€
1,80€
1,80€
1,00€
1,50€

BEGUDES
COMBINATS D’IMPORTACIÓ
COMBINATS NACIONALS

PREUS
5,00€
4,00€

CAFÈ
TALLAT
CAFÈ AMB LLET
CAFÈ AMERICÀ
CAPUCHINO
CACAOLAT
XOCOLATA TASSA
XOCOLATA COPA
TRIFÀSIC
CIGALÓ
INFUSIONS

VOLL DAMM
MITJANA ESTRELLA
QUINTO ESTRELLA
SAN MIGUEL
ESTRELLA GALICIA
CLARA COPA
COPA DE BARRIL
CANYA
ZURITO
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COPA WHISKY
COPA DE BRANDY
CHUPITO ORUJO
CHUPITOS VARIS

1,80€
1,60€
1,30€
1,10€

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

INTERVENCIONS
Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via Pública i Esports:
Portem a ple l’aprovació, si s’escau, del preus públics del Bar de Pinetons. Com vostès
saben hi ha un nou concessionari i aprofito per dir que dissabte s’inaugura el bar de
Pinetons.
A la revisió d’aquests preus presentats pel nou concessionari es detecta una modificació
de preus a l’alça, concretament són 5 preus que tenen especificats al dictamen. El que
fem és rebutjar aquesta pujada i deixar-la sense efecte, prevalent el que era la tarifa de
preus que en el seu moment la concessionaria va posar a la seva oferta i que la va fer
guanyar la concessió del Bar de Pinetons. Gràcies.

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de S.I.:
No hi tenim res a dir.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-PM:
Hi estem d’acord.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
Hi estem d’acord. Simplement felicitar a qui ha guanyat el concurs i desitjar que la
gestió sigui la millor possible.

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:
Hi 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.
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5. Declarar desert el procediment de licitació per la contractació de la gestió del servei
públic mitjançant concessió administrativa de les piscines municipals iniciat el dia 29
d’octubre de 2014 i iniciar el nou expedient de licitació, aprovació dels nous plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/Contractació

ANTECEDENTS

I.- En data 1 d’octubre de 2014, el tècnic d’esports de l’Ajuntament de la Garriga va emetre
informe en el que es posava de manifest la necessitat d’una nova licitació per gestionar les
piscines municipals.

II.- En data 2 d’octubre de 2014, l’Alcaldia va emetre providència sol·licitant els informes
corresponents a la unitat de contractació, la secretaria i a la intervenció municipals.

III.- Des de l’Àrea econòmico financera, es va elaborar un estudi econòmic basat en els comptes
anuals presentats per l’actual concessionari i en el que es va realitzar el pla d’amortització de les
inversions inicials que es demana que es duguin a terme. Alhora també es va realitzar una
previsió d’ingressos i despeses.
En base a aquest estudi es va proposar el termini de durada del contracte, previst en quinze anys,
amb dues pròrrogues d’un any cadascuna.

IV.- Al tractar-se d’una gestió de serveis públics, el contracte és a risc i ventura de
l’adjudicatari, així, únicament es preveu que l’Ajuntament lliuri al concessionari la possessió i
l’ús de les instal·lacions.

V.- En data 11 de novembre de 2014 es va publicar anunci de licitació al BOPB

VI.- En data 1 de desembre es va publicar anunci d’ampliació del termini de licitació al BOPB,
que finalitzava el dia 17 de desembre de 2014.

VII.- Segons figura al certificat de secretaria que consta a l’expedient, complert el termini
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establert, no es va presentar cap oferta.

VIII- Aquest fet, ha comportat la necessitat de revisar els plecs inicialment aprovats, amb la
intenció de modificar part del seu clausulat per poder iniciar de nou la licitació i facilitar
d’aquesta manera la concurrència d’ofertes, en aquest sentit s’han introduït com a única
modificació l’eliminació de l’exigència de cànon variable.

IX.- S’ha elaborat nou informe justificatiu dels criteris d’adjudicació proposats per determinar
l’oferta econòmicament més avantatjosa pel nou procediment de licitació.

X.- La secretaria ha emès informe sobre el procediment a seguir

XI.- La Intervenció ha realitzat la fiscalització preceptiva de l’expedient

XII.-S’han informat favorablement els nous plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques

FONAMENTS JURÍDICS

— Els articles 109, 110, 115, 138, 142, 151.3 i la disposició addicional Segona del Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable procedint la seva aprovació al ple de la corporació de conformitat amb i la
Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat
pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

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

ACORD

Primer. Declarar desert el procediment de licitació per la contractació de la gestió del servei
públic mitjançant concessió administrativa de les piscines municipals, iniciat per acord del
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plenari de data 29 d’octubre de 2014, per no haver-se presentat cap oferta a la licitació.

Segon. Aprovar l’inici de la nova licitació, els nous plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques, reguladores del procediment de licitació mitjançant
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació per la
contractació de la gestió del servei públic mitjançant concessió administrativa de les piscines
municipals.

Tercer. Establir que en el present procediment i per la realització dels actes de tràmit, el Ple
delega la seva potestat com a òrgan de contractació en l’Alcaldessa, qui alhora va delegar-la en
la Junta de Govern Local, tot establint que es donarà compte dels actes realitzats en virtut
d’aquesta delegació en el ple immediatament posterior a la realització de l’acte de que es tracti.

Quart. Publicar la present licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
Perfil del contractant perquè durant el termini de 15 dies establert en els Plecs, puguin
presentar les proposicions que considerin convenients.

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

INTERVENCIONS
Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via Pública i Esports:
Faré un petit històric per tornar-nos a situar. El procediment va quedar desert, el termini
de lliurament d’ofertes va finalitzar el 17 de desembre. No se’n va presentar cap i això
fa que l’haguem de declarar desert i ara portem a ple un nou plec de clàusules,
evidentment des de l’ajuntament i des de l’àrea de contractació s’han posat en contacte
amb les diferents empreses que en el seu moment es van presentar i es van interessar per
dur a terme la gestió i explotació de les piscines municipals, per tal què manifestessin el
motiu de no presentar cap oferta per aquesta concessió.
La gran majoria d’aquestes empreses, pràcticament totes les que van ser consultades,
ens van manifestar que el principal escull que els va fer no presentar cap oferta va ser el
cànon variable que es va imposar en els primers plecs . Un cànon variable que suposava
un 5 % del total de la facturació anual de l’explotació.
Un cop rebuts aquests ímputs de les diverses empreses, aquest bàsicament perquè va ser
l’únic, com dèiem abans, escull que els feia no presentar oferta i un cop consensuat amb
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la resta de grups municipals a la darrera comissió de participació, es decideix fer dues
modificacions. Una ja l’he comentada, que és eliminar aquest cànon variable del 5%. És
la modificació més significativa i l’altra, que no és menys important, és que s’estableix
que l’empresa concessionària auditarà els comptes amb una empresa consensuada amb
l’ajuntament. És a dir l’empresa auditora sortirà d’un acord entre ajuntament i
concessionària.
Els motius pels quals les empreses ens manifestaven això ja els hem parlat varies
vegades, sobretot en la comissió de participació. És un sector que està en crisis i a causa
de les diverses concessions que s’han obert al voltant de la Garriga, (a les Franqueses,
Centelles, Cardedeu, Canovelles...), fa que econòmicament la concessió no sigui tant
viable i aquests aproximadament 50.000€ que suposaven per l’empresa concessionària
entrant aquest cànon variable, representava una càrrega econòmica important. Per tant
de manera consensuada amb la resta de grups municipals s’ha decidit eliminar el cànon
variable.
Això pel que fa referència als plecs. Per altra banda , com sabeu , a les millores de les
ofertes que puguin presentar les diferents interessades veiem que la puntuació associada
als diferents criteris automàtics que en aquest cas són d’un 75 % dels punts totals, s’han
modificat

en relació als primers plecs, per la necessitat de redistribuir els punts

associats al cànon variable que ara desapareix.
Per una banda s’ha incrementat el criteri consistent en dotar d’una partida anual
d’inversions per a la millora de les instal·lacions tècniques, en aquest cas s’ha passat
d’un 15 % a un 30%, alhora que s’ha ampliat en el supòsit que les inversions es puguin
destinar a la millora de la infraestructura general de l’equipament. És a dir estem parlant
de millores a les instal·lacions tècniques a banda de les que ja obliga els propis plecs.
Per altra banda també s’incrementa el criteri consistent en dotar d’una partida anual
d’inversions per a la millora de les instal·lacions esportives que passa d’un 15 a un 20%.
Estem parlant de millores a les instal·lacions esportives a banda d’aquelles que els plecs
determinen.
També es disminueix el percentatge de puntuació associada a la millora del cànon fix
que s’ha passat a valorar en un 20% enlloc del 35% inicial.
Amb aquesta redistribució de la puntuació, el pes més important de la puntuació
continuen sent els criteris amb un pes econòmic, però donant molta més importància a
la reinversió en el propi equipament per garantir així un estat òptim de conservació, fet
que repercutirà en la millora del servei i de la qualitat de cara als usuaris. Un cop
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explicades aquestes modificacions ho deixo a la seva consideració.

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, regidor del grup municipal de S.I.:
En primer lloc volem felicitar al regidor i a tots els tècnics que han treballat aquests
plecs. En principi estem d’acord amb tots els canvis, perquè així els hem consensuat en
la seva majoria. Simplement destacar que considerem que aquests plecs són millors que
els que hi havia fins ara i per tant votarem a favor.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-PM:
Com ja varem dir a l’anterior ocasió, quan varem aprovar els primers plecs, direm que
estem a favor, que estan ben treballats, s’ha treballat de manera consensuada amb tots
els grups de l’oposició. Creiem que si no hi ha més remei hem de rebaixar. Nosaltres ja
varem dir que el topall era molt important i s’ha abaixat.
Volem, per altra banda, abans de dir que votarem a favor, fer una apreciació, perquè
se’ns havia oblidat, però abans d’ahir va arribar una publicitat de les piscines, la nova
promoció, i ens va sobtar que 3 o 4 setmanes abans ens havia arribat la de la piscina de
Canovelles i qui animava a apuntar-se a piscines Canovelles, era piscines la Garriga. Per
tant si ens estem fent la competència nosaltres mateixos “apaga y vámonos”.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Aquest és un tema que anirà per una altra via amb l’empresa concessionària que no té
res a veure amb els plecs. Els plecs són perquè es presentin moltes empreses i això que
comenta anirà per una altra via.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
Estem d’acord que és un altra tema, però tenim l’esperança que aquest concurs ens faci
millorar i ens faci tenir una millor gestió que la que hem tingut.
Estic totalment d’acord en dir que malauradament nosaltres com a ajuntament hem
dissenyat uns plecs de manera consensuada en què demanàvem un seguit de coses que
al final ningú ha estat disposat a donar i per tant ara hem hagut, com comentava el Sr.
Valiente, de rebaixar les nostres pretensions. Aquesta no és una bona noticia per
l’ajuntament perquè el que preteníem era rendibilitzar aquest equipament. És veritat que
potser vam pecar de no analitzar bé aquest sector i de no ser capaços de veure la realitat.
Jo vull creure que és així i vull creure que realment les empreses que poden concursar
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ho faran. Aquesta setmana hem sentit a la televisió els “amaños” de concursos en un
altre nivell i vull creure que no té res a veure amb aquestes pràctiques. En tot cas el que
ens hem trobat és amb que cap de les empreses s’han volgut presentar en unes
condicions determinades i per tant alguna cosa havíem de fer.
Estem agraïts que haguem pogut tornar a consensuar què és el que fèiem i com era
l’única solució tampoc cal donar gaires més voltes. La solució és aquesta i esperem que
això faci viable l’equipament i que a més a més ara el concurs tiri endavant, que sigui
“suficient”, per dir-ho d’alguna manera. Esperem que sigui així. Votarem
favorablement.

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:
Nosaltres també estem completament d’acord i per tant també 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.

6. Aprovació del contingut i la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació,
l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme amb els ajuntaments de la
comarca i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

ÀREA FUNCIONAL: Turisme

ANTECEDENTS

Atès que la Regidoria de Desenvolupament Econòmic exposa que dins de les accions de l’Àrea
de Turisme hi ha la participació amb el Consell Comarcal en relació a l‘elaboració de les
polítiques de Turisme.

Atès que és d’interès del Consell Comarcal del Vallès Oriental i dels ajuntaments concertar
polítiques de col·laboració pública – pública i pública- privada per posar en valor tot el potencial
del nostre territori i generar un desenvolupament econòmic que ens ajudi a generar riquesa a la
comarca.
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Atès que amb data 12 de novembre de 2012 la Junta de Govern Local va aprovar el Conveni de
Polítiques de Turisme del Consell Comarcal amb vigència fins el 31 de desembre de 2014.

Atès la necessitat de renovació del conveni.

Atès que per acord plenari de data 26 de novembre de 2014 el Consell Comarcal va contingut i
la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de
polítiques públiques de turisme amb els ajuntament de la comarca i el Consell Comarcal del
Vallès Oriental.

Atès que per part del regidor de promoció i desenvolupament econòmic es va emetre el
corresponent informe favorable i que en el mateix hi consta una proposta de despesa per aquest
ajuntament de 1.450’66 € corresponent a l’exercici 2015, i que aquesta aportació es fa en base
als habitants i nombre de places hoteleres de cada municipi.

Vist l’informe de secretaria sobre l’adequació d’aquest conveni a les disposicions de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local
(LRSAL), que ha vingut a modificar de forma substancial

la Llei 7/1985, de 2 d’abril,

reguladora de les bases de règim local (LBRL), i entre d’altres aspectes el règim competencial.
Vist l’informe de fiscalització de la intervenció municipal.

FONAMENTS DE DRET

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
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ACORD

Primer. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació,
l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme amb els ajuntaments de la
comarca i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Segon. Aprovar la despesa de 1.450,66 €, si s’escau, en concepte d’aportació per l’any 2015
amb càrrec de la partida 304 43000 46700 TUR. Consorci i Convenis del pressupost del 2015.

Tercer. Facultar la Sra. Alcaldessa amb poder tan ampli i bastant com en dret sigui necessari
per a la constància del present acord.

Quart. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

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

INTERVENCIONS
Intervé el Sr. Josep M. Torres, regidor de Promoció i desenvolupament econòmic, comerç,
indústria, treball, ocupació i turisme:
Avui portem a ple aprovar el contingut del conveni per a l’elaboració, la concertació,
l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme amb els ajuntaments de la
comarca i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per als anys del 2015 al 2017
El Consell Comarcal del Vallès Oriental i tots els ajuntaments de la comarca van
subscriure el conveni de Polítiques de Turisme del Consell Comarcal que té per objecte
l’establiment d’un marc de col·laboració per a l’elaboració, la concertació, l’execució i
el finançament de polítiques públiques de turisme, mitjançant un pla de turisme. La
vigència d’aquest va acabar el 30 de desembre de 2014.
El turisme és un motor econòmic molt important que pot ajudar a la recuperació
econòmica donat que té una gran capacitat per distribuir riquesa i generar llocs de
treball. Les activitats de turisme al 2013, ja que les dades del 2014 encara no les tenim,
han generat un PIB (producte interior brut), al Vallès Oriental de 98,6 milions d’euros,
la qual cosa significa un 1,05% de l’economia de tota l’àrea. A nivell laboral ha generat
prop de 1.700 llocs de treball que representen al voltant del 8,4% del total d’ocupació
localitzada a la comarca.
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En aquest sentit des de l’inici de la crisis actual, l’oferta turística ha registrat una
expansió important, s’han comercialitzat més destinacions turístiques, s’ha incrementat
l’oferta de places hoteleres, l’oferta de restauració i serveis d’intermediació entre altres,
amb la qual cosa es recomana la continuïtat de les actuacions en matèria de turisme que
afavoreixin la recuperació econòmica del territori.
Així doncs, totes aquestes dates recomanen l’assumpció d’un esforç, per part dels
poders públics

que garanteixi la continuïtat de les polítiques de desenvolupament

turístic de la comarca.
En el contingut del conveni hi ha objectius estratègics. Primer el desenvolupament de
polítiques per fomentar el turisme com a sector econòmic de la dinamització del
territori. En segon lloc la creació i comercialització de productes turístics. Tercer,
millorar i fomentar la competitivitat dels establiments turístics. Quart, posicionar el
producte turístic de la comarca als mercats locals, nacionals i internacionals .
Hi ha també objectius anuals, com l’increment de la comercialització del producte
turístic a través de la central de reserves de la web turismevalles , la creació i
dinamització de grups de treball temàtics de turisme amb la participació de públic i
privats. Increment de la implantació del SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística
En Destinos) als ajuntaments de la comarca. Dinamització i difusió de l’enquesta
EDDUTUR com a eina de presa de decisió de la gestió pública .
L’import total del pressupost són 38.000€ que es repartiria entre tots els pobles del
Vallès Oriental que som 43. Hi ha un coeficient corrector, el corrector de població, que
és d’un 0,75% i el coeficient de places hoteleres que és del 0,25%. Això representa un
import per la Garriga de 1.450,66€.
S’ha de tenir en compte que l’any passat aquests 38.000€ del pressupost del Consell
Comarcal van ser liquidats tots per la Diputació, però això va ser una “sorpresa” de
l’any passat, aquest any no sabem què passarà i per tant hem de renovar aquest conveni
i pressupostar aquests 1.400€ .

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de S.I.:
Votarem a favor, no tenim res a dir.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-PM:
Gràcies al Sr. Torres per l’explicació del conveni. Estem d’acord i votarem a favor.
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Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
Votarem a favor. Només dir que aquesta comarca és molt heterogènia turísticament
parlant i sempre és complicat. Aquí no estem decidint a qui ens adscriurem perquè és el
que tenim, estem units als ajuntaments del Vallès Oriental. Si estiguéssim al Moianès o
al Montseny o a llocs on tinguin un circuit d’automobilisme. Això sempre ho ha fet
complicat i fins i tot quan ja existia el Consorci feia que no pogués atendre com calia
tota la promoció turística i seria desitjable que algun dia es corregís això i el repartiment
de la gestió turística fos un altre però de moment és aquest i per tant hem de continuar
amb tota la resta d’ajuntaments del Vallès Oriental.

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

7. Actualització de les Tarifes del servei municipal de Taxi per a l’exercici 2015.

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/SJ

ANTECEDENTS :

Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 29/01/2014 va autoritzar l’increment del 2 % de tarifes
urbanes del servei de taxi per a l’exercici 2014.

Vist l’Ordre EMO/364/2014, de 16 de desembre, per la qual s’estableixen les tarifes aplicables
als serveis interurbans de taxi, determina que l’increment que han experimentat els costos
d’explotació dels serveis interurbans de taxi, d’ençà del darrer augment de tarifes que autoritzà
l’Ordre TES/312/2013, de 9 de desembre, determina la necessitat de revisar les tarifes aplicables
a aquests serveis amb la finalitat d’actualitzar-les d’acord amb l’evolució dels seus costos
d’explotació, de tal manera que, un cop realitzats els càlculs pertinents, s’ha obtingut un
increment general del 0,4% (DOGC 6775 de data 22/12/2014).
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Vist l’acord de la Comissió de Preus de Catalunya de data 10/12/14 en el qual es resol autoritzar
un increment mitjà de les tarifes dels serveis d’autotaxis del 0.6 que es mantindrà vigent fins la
propera revisió, tenint en compte que aquest increment s’aplicarà a les tarifes sense IVA,
d’acord amb el Decret 339/2001, de 18 de desembre.(DOGC núm.6539 de data 14/1/14).

Vist que el Sr.Esteban Beltrán Alarcón, en representació de l’Agrupació de Taxistes de la
Garriga, mitjançant instància presentada el dia 11/12/2014 RE 6470/2014, ha sol·licitat acollirse al percentatge d’increment mitjà de les tarifes d’autotaxi que determini la Comissió de Preus
de Catalunya per a l’exercici 2014, segons estableix el Decret 339/2001.

Per tot quant s’ha exposat es proposa que s’autoritzi la modificació de tarifes corresponent a
l’exercici 2014 per al servei municipal d’autotaxi de la Garriga, amb aplicació de l’increment
del 0,6% següents :
Tarifes 2015
Concepte

2014

( A)

2015
Increment 0,6 %
(B)

-Baixada Bandera:
Tarifa 1
Tarifa 2

4,93 €
4,53€

4,96 €
4,56 €

-Quilòmetres recorreguts:
Tarifa 1
Tarifa 2

1,26 €
1,26 €

1,27 €
1,27 €

-Hora d'espera:
Tarifa 1
Tarifa 2
Mínim percepció

19,47 €
19,47 €
5,45 €

19,59 €
19,59 €
5,48 €

-Suplements:
Equipatge
Avis telefònic

1,29 €
1,29 €

1,30 €
1,30 €

Tarifa 1: TARIFA URBANA NOCTURNA, DISSABTES I FESTIUS
- Recorreguts urbans entre les 22 h. i les 7 h. i els dissabtes i festius.
Tarifa 2: TARIFA URBANA DIÜRNA LABORABLES.
-Recorreguts urbans els dies laborables (exclòs el dissabte)
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Vist l’informe favorable que sobre la proposta tarifària ha emès l’Interventor de l’Ajuntament.

FONAMENTS JURÍDICS :

Atès que l’article 31.2 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi, estableix que la determinació
de les tarifes d’aplicació als serveis urbans del taxi han d’ajustar-se a la normativa vigent en
matèria de preus i hauran de garantir en tot moment la cobertura del cost del servei i assegurar
un benefici empresarial raonable.

Atès allò que disposa el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre règim procedimental dels preus
autoritzats i comunicats modificat pel Decret 328/1990, de 21 de desembre, entre els quals es
troba les tarifes del servei municipal d’autotaxis.

Atès que d’acord amb el Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema
simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988, de 28 d’abril,
sobre règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, en virtut del qual, si es respecta
el percentatge màxim d’increment de preus que fixa la Comissió de Preus, les tarifes de taxi
aprovades per l’Ajuntament no requereixen aprovació posterior de la Comissió de Preus de
Catalunya, sinó exclusivament la comunicació de l’acord plenari per donar-ne compte.

Atès allò que disposa l’article 299.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

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

ACORD

Primer. Aprovar l’increment de les tarifes urbanes del servei de taxi per a l’exercici 2015, en el
percentatge del 0,6% respecte les tarifes vigents, quedant fixades en els imports següents :
Tarifes 2015
Concepte

2014
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( A)

Increment 0,6 %
(B)

-Baixada Bandera:
Tarifa 1
Tarifa 2

4,93 €
4,53 €

4,96 €
4,56 €

-Quilòmetres recorreguts:
Tarifa 1
Tarifa 2

1,26 €
1,26 €

1,27 €
1,27 €

-Hora d'espera:
Tarifa 1
Tarifa 2
Mínim percepció

19,47 €
19,47 €
5,45 €

19,59 €
19,59 €
5,48 €

-Suplements:
Equipatge
Avis telefònic

1,29 €
1,29 €

1,30 €
1,30 €

Tarifa 1: TARIFA URBANA NOCTURNA, DISSABTES I FESTIUS
- Recorreguts urbans entre les 22 h. i les 7 h. i els dissabtes i festius.
Tarifa 2: TARIFA URBANA DIÜRNA LABORABLES.
-Recorreguts urbans els dies laborables (exclòs el dissabte)

Segon. Comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya, de conformitat amb allò
establert a l’article 2.3 del Decret 339/2001 de 18 de desembre .

Tercer. Notificar el present acord al Sr. Esteban Bertrán i Alarcón, com a representant de
l’Agrupació de Taxistes de la Garriga i a tots els titulars de llicències de taxi de la Garriga, per
al seu coneixement i als efectes escaients.

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

INTERVENCIONS
Intervé la Sra. alcaldessa:
La Comissió de Preus de Catalunya va acordar en data 10 de desembre de 2014
autoritzar un increment mitjà de les tarifes del servei d’autotaxis del 0,6% que es
mantindrà vigent fins la propera revisió. Aquest increment s’aplicarà a les tarifes, sense
IVA.
Per part de l’agrupació de taxistes de la Garriga el seu representant ha manifestat a
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l’ajuntament, mitjançant una instància, la seva voluntat d’acollir-se a aquest percentatge
d’increment mitjà de les tarifes que determina la Comissió de Preus de Catalunya. La
seva proposta és que per l‘exercici 2015 s’apliqui un increment del 0,6% que en xifres
absolutes vol dir que una baixada de bandera en tarifa 1, passaria de 4,93€ a 4,96€ o una
de tarifa 2 passaria de 4,53€ a 4,56€ o per exemple en Km recorreguts de tarifa 1,
passaríem de 1,26€ a 1,27€ . Aquesta seria la proposta i la posem a la consideració de
tots vostès.

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de S.I.:
Votarem a favor. Com bé ha dit la Sra. alcaldessa l’increment significa pujades de
cèntims d’euro, amb la qual cosa 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:
Si ho diu la Comissió de Preus, qui som nosaltres per dir el contrari?. Només afegir que
hi ha una errada als acords i és important. Falta una coma, en comptes de posar 0,6%
posa 06% i no és el mateix, aquesta coma que falta és prou transcendent.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Demanem al Sr. secretari que en prengui nota.

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:
Nosaltres 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. Aprovació Pla Específic Municipal Rua de Carnestoltes 2015.

ÀREA FUNCIONAL: Territori i Sostenibilitat / Via Pública
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ANTECEDENTS

Vist que d’acord amb el que preveu la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya, en el seu articles 7, les persones, les empreses i, en general, les entitats i els
organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe
o de calamitat pública, i també els centres i les instal·lacions, públics i privats, que poden
resultar afectats de manera especialment greu per situacions d'aquest caràcter, són obligats a
adoptar mesures d'autoprotecció i a mantenir els mitjans personals i materials necessaris per a
afrontar situacions de risc i d'emergència.

Vist que d’acord amb el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, a
l’ajuntament de la Garriga li correspon disposar de plans d’autoprotecció per a les activitats que
puguin generar situacions de greu risc col·lectiu.

Vist que d’acord amb el catàleg d’activitats de l’esmentat decret, la Rua de Carnestoltes,
organitzada per l’ajuntament de la Garriga, queda inclosa a l’apartat d’activitats d’interès per a
la protecció civil local, i d’acord amb l’epígraf C.1.e) l’ajuntament està obligat a disposar d’un
pla d’autoprotecció per a la Rua de Carnestoltes de l’any 2015.

Atès que l’activitat es realitza en un espai públic integrament dins del terme municipal, té
caràcter periòdic, és de titularitat municipal, i els serveis d’emergència de l’Ajuntament estan
directament implicats en l’autoprotecció i gestió de l’emergència de l’activitat de forma
majoritària, la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya permet optar
per l’elaboració d’un pla específic municipal enlloc d’un pla d’autoprotecció com element
tècnic de seguretat.

Vist que l’ajuntament de la Garriga ha dut a terme l’elaboració d’un pla específic municipal per
a la Rua de Carnestoltes 2015, seguint el model estàndard de la Direcció General de Protecció
Civil de la Generalitat de Catalunya, que dóna compliment al Decret 210/1999, de 27 de juliol,
pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de
protecció civil municipals.
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Vist l’informe de l’enginyera tècnica municipal de data 21 de gener del 2015, que informa
favorablement per a la tramitació de la seva aprovació.

FONAMENTS DE DRET


Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya.



Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centre obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures (epígraf C.1.e)



Decret 2010/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a
l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals.



Llei 7/1985 de la llei 7/85, Reguladora de les bases de règim local.



Art. 4 i 7 de la Llei estatal 30/1992, de 26.11 (de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú).

Vist que aquesta competència va ser delegada a la junta de govern local per resolució de data 14
de juny del 2011.

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

ACORD

Primer. Aprovar el Pla Específic Municipal de la Rua de Carnestoltes 2015 de la Garriga,
atenent allò que disposa la Llei 4/1997, de 20 de maig i el Decret 82/2010, de 29 de juny.

Segon. Determinar que un cop aprovat el pla específic municipal caldrà donar-ne trasllat a la
Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació.

Tercer. Facultar a la Sra. Alcaldessa amb poder tan ampli i bastant com en dret sigui necessari
per a l’efectivitat i execució del present acord i per al desenvolupament i implantació del pla.

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

INTERVENCIONS
Intervé la Sra. alcaldessa:
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Si ho recorden al Ple del mes de desembre ja varem fer el mateix per la cavalcada de
Reis, varem aprovar aquest pla específic municipal. Això és que els organismes que fan
activitats que poden generar situacions de risc col·lectiu de catàstrofe o de calamitat
pública i també centres i instal·lacions públiques i privades que poden resultar afectats
de manera especialment greu per situacions d’aquests caràcter són obligats a adoptar
mesures d’autoprotecció i a mantenir els mitjans personals i materials necessaris per
afrontar situacions de risc i d’emergència.
La rua de Carnestoltes, igual que va passar amb la cavalcada de Reis, queda inclosa a
l’apartat d’activitats d’interès de la Protecció Civil Local. Això vol dir que l’ajuntament
està obligat a disposar d’un pla d’autoprotecció per la rua de Carnestoltes per l’any
2015, però com aquesta activitat es realitza en un espai públic, integrament dins el terme
municipal, té caràcter periòdic, és de titularitat municipal i els serveis d’emergència de
l’ajuntament estan directament implicats en l’autoprotecció i la gestió de l’emergència
de l’activitat això ens permet en lloc de haver de tenir un pla d’autoprotecció que és
molt més complex i molt més costós, que puguem elaborar un pla específic municipal
com a element tècnic de seguretat.
L’ajuntament ha redactat aquest pla específic municipal per la rua de Carnestoltes que
l’enginyera tècnica ha informat favorablement per tal que es pugui tramitar la seva
aprovació.
Posem a la seva consideració l’aprovació d’aquest Pla Específic Municipal.

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de S.I.:
Res a dir, votarem a favor.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-PM:
Hi estem d’acord.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
Res a dir, votarem a favor.

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:
Estem d’acord.

El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2
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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 de la pròrroga del conveni per a la gestió dels residus de paper i cartró
d’origen comercial amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

ÀREA FUNCIONAL: Territori/Medi Ambient

ANTECEDENTS

Vist que en l’àmbit del Vallès Oriental està constituït el Consorci per a la gestió dels Residus
del Vallès Oriental, que és una entitat de naturalesa associativa i de caràcter local que té per
finalitat la creació, gestió i prestació de forma unificada de les activitats i dels serveis en matèria
de residus.

Vist que el Consorci té subscrits convenis de col·laboració amb nou Ajuntaments de la comarca,
per regular el desplegament de l’atribució de l’exercici de la competència en matèria de gestió
de residus municipals de paper i cartró d’origen comercial.

Vist que en aquest sentit a l’any 2005 l’Ajuntament de la Garriga va signar amb el Consorci un
conveni que estenia els seus efectes fins el dia 31/12/2005, essent susceptible de pròrroga
expressa per anualitats successives.

Vist que la pròrroga del conveni fins a 31/12/2014 va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament de
26 de febrer de 2014.

Vist l’informe de l’Àrea de Medi Ambient de data 8 de gener de 2015, del qual es desprèn que
és necessari prorrogar el conveni amb el Consorci per a la prestació del servei fins a 31/12/2015.

Vist que el pressupost per aquest servei al 2015 és de 26.824,55 € (IVA inclòs).

Vist l’informe d’intervenció.
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FONAMENTS DE DRET

Atès que d’acord amb l’article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local (RBRL), la recollida i tractament de residus és un servei mínim de caràcter
obligatori a prestar part dels municipis amb població superior a 5.000 habitants, i en
conseqüència ha de ser prestat per l’Ajuntament de la Garriga.

Atès que l’article 47 de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de la gestió de residus (LR)
disposa que els ajuntaments poden establir el sistema de recollida i gestió dels residus
comercials, així com l’article 22 de la llei 15/2003, de 13 de juny de modificació de la Llei
6/1993.

Atès que l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Règim Administratiu Comú, preveu l’encomana de gestió per a
la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans i
Entitats de Dret Públic a favor d’altres òrgans o Entitats de la mateixa o diferent Administració,
quan no es disposin dels mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament.

Atès que l’article 22.2 f) i g) de la Llei 7/1985 RBRL, atribueix la competència al Ple per
acordar l’acceptació de la delegació de competències fetes per altres Administracions Públiques
i la forma de gestió dels serveis públics.

L’article 25 de la Llei 27/2013, de Racionalització i sostenibilitat de l‘Administració Local
determina que els municipis hauran de prestar en tot cas i entre d’altres com a competències
pròpies la gestió dels residus sòlids urbans, i en aquest sentit l’’apartat 3r del mateix l’article
estableix que aquesta competència es determinarà per llei la qual anirà acompanyada d’una
memòria econòmica que reflecteixi el seu impacte sobre els recursos financers de les
administracions afectades.

En aquest sentit com encara no s’han determinat els criteris sobre la proposta que la Diputació
ha de fer al ministeri per a la gestió de les competències dels municipis menors a 20.000
habitants que es detallen a l‘article 26.2 i en tant no s’aprovi cap normativa sectorial especifica
podria prorrogar-se aquest servei condicionat a l’aprovació de futures disposicions normatives
en aquest sentit. Els costos d’aquest serveis són recuperats per l’administració local a través de
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l’Agència Catalana de Residus.

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

ACORD

Primer. Aprovar la pròrroga del Conveni de desplegament de l’atribució de la competència de
l’Ajuntament de la Garriga de Gestió de residus de paper i cartró d’origen comercial fins a
31/12/2015.

Segon. Encomanar la gestió del servei al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental.

Tercer. Aprovar la despesa de 26.824,55€ (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
402 16210 22709. MED.Recollida porta a porta paper/cartró comercial del pressupost municipal
del 2015.

Quart. Facultar a l’alcaldessa per a la signatura de la pròrroga del conveni, i perquè dugui a
terme totes les actuacions necessàries per l’efectivitat dels precedents acords.

Cinquè.- Donar compte del present acord al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental
No obstant, la corporació acordarà allò que consideri més oportú.

INTERVENCIONS
Intervé la Sra. Neus Marrodán, regidora de urbanisme, medi ambient, habitatge,activitats i
energia:
Bona tarda a tothom. Portem a la seva consideració la renovació d’aquest conveni que
des del 2005, tenim establert amb el Consorci de residus pel qual es fa una recollida
específica del paper i el cartró comercial a tots els comerços de la Garriga que s’han
volgut acollir.
Aquesta recollida es fa els dimecres i els dissabtes i malgrat algunes recollides
alternatives que s’estan produint encara és prou oportú de mantenir-los. S’està donant
un servei que de moment és necessari i adequat a aquests comerços i per això portem a
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la seva consideració que es renovi aquests contracte.
Per aquest 2015 el cost d’aquesta recollida de paper i cartró comercial representa un
import de 26.824,55€ que ja es va contemplar en el seu moment al pressupost però cal
renovar-ne el conveni. Ho posem a la seva consideració.

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de S.I.:
Res a dir, votarem a favor. Ens sembla perfecte.

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 a favor.

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

10. Donar compte execució pressupost exercici 2014, quart trimestre

Identificació de l’assumpte

Donació de compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament de la Garriga
corresponent al quart trimestre del 2014.

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
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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:

Primer. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament de la Garriga
corresponent al quart trimestre de l’exercici 2014, amb el següent detall:

a) Execució del pressupost de despeses:
•

Crèdits totals: 18.796.752,48 euros

•

Obligacions reconegudes: 14.911.385,27 euros

•

Pagaments líquids: 12.974.645,02 euros

•

Estat d’execució dels pressupostos de despeses d’exercicis tancats: Obligacions pendents de
pagament: 1.936.740,25 euros

b) Execució del pressupost d’ingressos:
•

Previsions definitives: 18.796.752,48 euros

•

Drets reconeguts nets: 16.506.122,19 euros

•

Recaptació líquida: 12.483.797,40 euros

•

Estat d’execució dels pressuposts d’ingressos d’exercicis tancats: Drets pendents de
cobrament: 4.022.324,79 euros
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c) Estat del servei del deute:
•

El capital pendent a llarg i curt termini és de 3.987.973,24 euros

•

La mitjana ponderada del tipus d’interès és del 0,42 %

•

La mitjana ponderada dels terminis és de 5,85 anys

d) La Ràtio legal de l’estalvi net es situa en el 15,09 % dels ingressos corrents liquidats

e) La Ràtio legal de l’endeutament es quantifica en el 26,54 % dels ingressos corrents liquidats

f) La ràtio legal de tresoreria representa el 0,00 % dels drets reconeguts nets per operacions
corrents
(capítols 1 a 5)

g) La ràtio financera de capacitat de retorn es concreta en el 84,86 % 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 2014.

h) Actes d’arqueig provisionals fins a 31 de desembre de 2014:
•

A l’Ajuntament hi han existències a fi del període per la quantitat de 1.979.771,67 euros

•

Respecte de l’Organisme autònom de mitjans de comunicació, les seves existències a fi de
període són 100.728,13 euros.

Segon. El Ple de l’Ajuntament resta assabentat.

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

INTERVENCIONS
Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda:
Bona nit a tothom. Anem a donar compta de l’execució del pressupost al quart trimestre.
Recordem que encara que sigui a 31 de desembre no és la liquidació definitiva del
pressupost, aquesta la farem un cop haguem tancat l’any , entenc que al ple del mes de
març.
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A data 31 de desembre hem de donar compte del que diu la comptabilitat en quant a
l’execució del pressupost a aquesta data.
En quant a les despeses, l’estat d’execució a 31 de desembres, és del 79,33% ,
bàsicament les despeses de capítol I i capítol II estan en un 90% executades , cosa que
és normal en l’època que estem i el que fa baixar aquest percentatge és l’estat
d’execució de les operacions de capital, concretament de les inversions, que estan en un
35% perquè encara no s’ha fet el tancament d’algunes de les inversions que s’han fet
durant l’any, veurem a la liquidació del pressupost com quedarà aquesta xifra. D’aquest
79,33% , el 87% d’aquestes obligacions s’han efectivament pagat.
En quant als ingressos, el percentatge del total dels ingressos és del 81,87% i en
consonància amb el que dèiem de les depeses, bàsicament les operacions corrents que
són impostos, taxes i transferències, estan realment al 103%, quan les operacions de
capital només estan al 32%. D’aquests ingressos el 75,63% està efectivament cobrat.
Això en quant a les grans xifres de l’estat d’execució.
En quant a l’estat del deute cal dir que el deute viu de l’ajuntament, l’endeutament a 31
de desembre és de 3.987.000% amb una mitjana ponderada del tipus d’interès del
0,42% i amb una mitjana ponderada de terminis de 5,85 anys .
En quant als ratis, continuem amb satisfacció podent dir que tenim uns bons ratis
d’endeutament. Concretament el primer que es el rati d’estalvi net és del 15,9% . Això
surt d’un estalvi net de 2.267.000€ que sobre els 15.025.000€ d’ingressos corrents
liquidats donen aquest rati.
Potser em repeteixo perquè cada cop que donem compte de l’etat d’execució dic el
mateix, però crec que hem d’estar tots satisfets de tenir, en aquest cas, aquest rati
d’endeutament baix, cosa que moltes administracions avui no tenen.
El següent rati, també és un rati bo perquè està molt lluny del límits legals, és el rati del
nivell d’endeutament que és del 26,54% . Aquest rati vol dir que el capital viu que avui
tenim a l’ajuntament, aquests 3.987.000€ que els deia abans, sobre els ingressos corrents
liquidats, dels 15.025.000€ que també els deia abans, representen el 26,54% . Per tant en
el cas hipotètic que ens volguéssim endeutar més, (cosa que de moment no tenim
intenció), tindríem molt marge per fer-ho, un 83,46% punts més per endeutar-nos, cosa
que no farem, però val a dir que és molt bon rati.
L’últim rati financer és el rati de la capacitat de retorn que és del 84,86% que vol dir
que l’estalvi corrent que tenim a l’ajuntament cobreix el 84,86% del deute viu que
tenim per operacions de crèdit. Això vol dir que amb un 84% de l’estalvi que generem

p.o. 28/01/2015

69

a l’ajuntament podríem pagar tot el deute que tenim. També entenc que és un bon rati.
Finalment m’agradaria comentar una rectificació que els hem donat avui però abans dir
que tenim nova interventora i des d’aquí li donem la benvinguda. A l’informe
d’intervenció que es va presentar a la Junta de Portaveus varem detectar un error en els
càlculs de la capacitat i necessitat de finançament on figuraven 426.000€ en negatiu,
cosa que ens va preocupar i ens va estranyar perquè si fos així voldria dir que no
compliríem la llei d’estabilitat pressupostària i això seria un problema greu. Revisant els
càlculs, perquè com deia vista l’evolució de l’any ens semblava molt, molt estrany,
varem detectar que efectivament durant aquest procés de canvi que hi va haver a l’àrea
econòmica hi va haver unes fulles de càlcul que no es van omplir correctament.
Bàsicament el que va passar, perquè ens entenguem, és que com ja els he dit abans,
l’estat d’execució de les despeses no era del 100% i en aquesta fulla de càlcul es va
considerar que s’executaven tots els crèdits totals de despeses i per tant sortia aquesta
necessitat financera de 426.000€. Un cop rectificada la columna de la fulla de càlcul ara
la xifra que ens dona està al voltant de 1,1/1,2 milions positius i per tant no ens hem de
preocupar i complim la llei d’estabilitat pressupostària i la regla de despesa també.
Gràcies.

El ple de l’ajuntament resta assabentat.

11. Mocions

Moció que presenten els Grups Municipals del PSC-PM i PP, sobre el deute de la Generalitat
de Catalunya amb la Garriga.

Atès que cada vegada se’ns demana més sacrificis econòmics als ens municipals.

Atès que es va fer públic en plenaris anteriors, que el deute que té la Generalitat amb
l’Ajuntament de la Garriga, ascendeix a més d’1 milió d’Euros, aspecte que afecta directament,
a serveis públics tan importants com la educació pública, sense tenir en compte el deute que té
contret amb algunes entitats municipals que afecten a la seva gestió ordinària.
Atès que la Generalitat ja ha anunciat les retallades pel que fa a serveis municipals, com pot ser
les aportacions a les llars d’infants, que poden escapçar els recursos de les mateixes i afectar
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directament a les famílies usuàries d’aquest servei, i que es fa molt necessari el cobrament del
deute endarrerit per eixugar el dèficit que comporta per l’Ajuntament de la Garriga, mantenir
aquest servei.

Per tot això es proposa al ple de l’Ajuntament de la Garriga els següents acords:

1. Reclamar a la Generalitat de Catalunya el pagament del deute que té contret amb
l’Ajuntament de la Garriga, per la gestió de serveis d’anys endarrerits.
2. Intercedir davant del Govern de la Generalitat per a que aquest pagui el deute que li deu a les
diferents entitats municipals i/o centres educatius.
3. Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, a la FMC, a la ACM, a la Diputació de
Barcelona i al Consell Comarcal del Vallés Oriental.
INTERVENCIONS
Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-PM:
En primer lloc dir que havíem presentat dues mocions i la segona passar a ser un prec .
Al presentar-la ja ens generava dubtes, doncs no sabíem si era una moció o un prec
perquè es demanava l’arranjament d’una carretera que no sabíem si era de titularitat
municipal o de la Generalitat, un cop resolt aquest dubte la canviarem i la farem com a
prec.
L’altra moció és sobre el deute que la Generalitat té contret amb la Garriga en general.
Hem ofert a tots els grups municipals que s’adherissin i només hem tingut resposta del
company del PP.
El que volem dir és que des de fa uns plenaris hem estat parlant del deute que té contret
la Generalitat amb la Garriga, no només amb el seu ajuntament sinó que també s’ha
parlat a partir d’un prec que van presentar els companys d’ICV sobre els deutes que té
amb algunes entitats municipals. El regidor d’ensenyament va dir que havia un deute
també amb un centre educatiu concertat, així ho va manifestar en un plenari.

El Sr. Valiente llegeix la moció.

Intervé la Sra. Meritxell Budó, en representació del grup municipal de CiU:
És certa i mai ens hem amagat, la xifra que deu

la Generalitat de Catalunya a

l’ajuntament de la Garriga. Ho he dit públicament moltes vegades . Parlàvem d’1.5
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milions d’euros, després ens van pagar uns 200.000€ , quedava un milió tres cents, ens
han anat pagant una miqueta més, però estem per sobre de milió d’euros de deute. És
així i no ens hem amagat i sempre ho hem dit amb total claredat i transparència. Això és
així.
A partir d’aquí, què hem fet?. No només ho hem explicat sinó que hem estat treballant
precisament en el sentit que ens demana aquesta moció. La moció diu: “Reclamar a la
Generalitat de Catalunya el pagament del deute que té contret amb l’Ajuntament de la
Garriga, per la gestió de serveis d’anys endarrerits”, això s’ha fet, es fa i és seguirà
fent. Aquest és el compromís d’aquest equip de govern amb i sense moció. Hem estat
gestionant amb el Departament d’Economia de la Generalitat, plenament vinculat amb
els pagaments, perquè és qui té la clau de la caixa final. Hem estat treballant
directament i colze amb colze amb Ensenyament perquè entre d’altres coses no
perdéssim la subvenció de l’escola d’art. La mantenim i serà de les poques escoles d’art
de Catalunya que continuaran amb subvenció. Aquesta ha estat una feina que s’ha fet
directament amb el Departament d’Ensenyament.
Per tant, per part de l’ajuntament i d’aquest equip de govern fem totes les gestions que
facin falta, que hagin fet falta i que en un futur facin falta, per seguir reclamant allò que
ens pertoca. Lògicament se’ns ha de pagar i la Generalitat ha de fer efectiu aquest deute.
Paral·lelament a això també hem anat a altres organismes supramunicipals a sol·licitar
ajuts, precisament perquè el poble de la Garriga no es vegi malmès en aquest sentit.
Amb la Diputació de Barcelona hem estat treballant molt i hem anat tantes vegades com
ha calgut a reunir-nos per intentar obtenir recursos pel municipi. Uns recursos que a
l’any 2012 varen ser d’uns 374.843€ , l’any 2013 van ser de 660.577,41€, clarament
superior al de l’any anterior. És a dir hem anat incrementant les peticions i reclamant el
recolzament de la Diputació i l’any 2014, encara va ser superior al 2013,amb
743.912,74€. Gairebé 1.783.000€ en aquests tres anys per part de la Diputació, que ha
estat colze a colze recolzant els ajuntaments i també a l’ajuntament de la Garriga.
Ara també tenim el que ja varem anunciar al plenari passat, aquests 351.000€ per plans
d’ocupació que també se’ns donarà per part de la Diputació, per poder fer coses en el
nostre municipi. Per tant el nostre compromís és el de seguir buscant fonts de
finançament perquè l’ajuntament de la Garriga no tingui cap problema. De fet ara fa un
moment el regidor Sr. Guiu ens presentava la xifra de com aniran orientades, més o
menys perquè no són encara les xifres definitives, les finances municipals aquest any al
tancament del 2014. En aquest sentit, ni ha patit l’escola bressol, ni han patit les
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famílies, s’ha implementat, vostès ho saben, perquè ho hem treballat conjuntament, la
tarifació social. Encara és més hi ha famílies que paguen menys a l’escola bressol
perquè s’han pogut acollir a aquesta tarifació social que hem treballat plegats i que hem
aconseguit posar en marxa. Som dels pocs municipis que ho tenen i ho posen a
disposició de la seva ciutadania.
Per tant en aquest sentit penso que el nostre compromís hi és, fem aquesta feina, ens
comprometem a fer-la. També hem intercedit amb el Govern de la Generalitat perquè
pagui el deute que té amb diferents entitats municipals. El darrer cas ha estat aquest mes
de gener quan la Subdirectora general de Polítiques Socials ha estat visitant la Fundació
Asil Hospital i s’ha parlat del pagament de les places concertades, dels endarreriments,
de com es faria front a aquests pagaments i per part de la Conselleria es va aclarir quins
eren els pagaments, (és a dir estan pagant) i com es procedirà als propers pagaments,
l’ajuntament va formar part d’aquesta reunió i varem intercedir en aquest cas en aquesta
entitat.
També hem intercedit en el cas de les places concertades que hi ha a l’APAFAC, no
només per això sinó per aconseguir que concertéssim més places i també ho varem
aconseguir.
Entenem la bona voluntat i el sentit d’aquesta moció, però creiem que aquesta feina ja
s’està fent per part de l’equip de govern i per tant no podem donar recolzament a una
moció que demana una cosa que s’està fent amb escreix. Per això el nostre grup polític
votarà en contra, no perquè no compartim el sentit, sinó perquè considerem que tot això
ja s’està fent i la moció és, si em permeten l’expressió, extemporània.

Intervé la Sra. Neus Marrodán, en representació del grup municipal d’ACORD-AM:
Bona nit a tothom un altre cop. Nosaltres des del nostre grup, ja li avanço , ens
posicionem en l’abstenció i l’explicaré per què. La nostra posició és, tal i com explicava
la Sra. Budó, de ple convenciment de la feina que s’ha estat fent durant tots aquests anys
de legislatura. S’ha estat treballant per tal d’aconseguir tot el finançament i les mostres
són ben evidents. És una feina d’equip de govern en què s’evidencia que s’està
gestionant tot el que cal i més per tal de garantir que aquests diners que han d’arribar a
la Garriga arribin. Fins aquí és absolutament cert i aquest seria en certa mesura el
posicionament que ens faria estar d’acord amb els acords que vostès presenten a la
moció, que no podem deixar de continuar treballant, de continuar exigint que se’ns
pagui aquests diners que no ens arriben i que no ens permeten gestionar el poble com
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nosaltres voldríem .
Amb els acords poden estar perfecta i absolutament coincidents perquè aquesta és la
necessitat que tenim nosaltres, realment ens estem veient menystinguts, en el sentit de
no poder fer tot allò que el nostre municipi necessita, però per una altra banda no estem
d’acord amb els diferents atesos d’aquesta moció i això no ens permet tampoc
pronunciar-nos d’una altra manera que la que hem acabat acordant entre tots els
regidors.
La moció no contempla la realitat del que ens està passant al final com a poble i és que
la Generalitat no és que no ens pagui perquè no vulgui sinó que no ens paga perquè no
pot, perquè hi ha una sèrie d’altres compromisos de l’estat espanyol que no li permeten
poder gestionar les finances municipals com nosaltres entendríem que hauria de ser. Ja
saben que nosaltres no entenem el model actual d’autonomies, no entenem el model
econòmic actual com el millor per al nostre municipi, per al nostre país. Per tant no
veiem clar que aquestes condicions, aquestes consideracions no es contemplin a la
moció. Les trobem a faltar.
Entenem que el fet que no tenim els diners per treballar com pertocaria, no és
estrictament responsabilitat de la Generalitat, però al mateix temps no deixarem de
treballar dins la nostra responsabilitat com a regidors d’aquest poble perquè allò que
necessita el nostre municipi arribi.

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de S.I.:
Nosaltres també ens abstindrem. Entenem el motiu que us ha fet presentar aquesta
moció, que també trobem una mica extemporània. Amb les explicacions que ens ha dit
la Sra. alcaldessa tenim la percepció que l’equip de govern està intentant i anem rebent
noticies molt gota a gota de què ens van pagant i de què anem resolent i anem rebent
diners de la Generalitat i de la Diputació.
No volem caure en cap parany, veient que la presenteu vosaltres amb el Partit Popular,
és un context difícil. Cert que ens deuen molts diners que es podrien destinar

i

prioritzar de forma que el món municipal sortís més beneficiat en compte d’altres
prioritats que té la Generalitat i per aquest motiu tot i entendre molts punts i estar
d’acord en segons quins altres, ens abstindrem.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
Nosaltres votarem a favor. Creiem que és una moció molt justificada en la línia del que
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nosaltres havíem reclamat no fa massa. Em sorprèn una mica la justificació que han
donat alguns grups per no votar-la favorablement perquè, a no ser que jo no sàpiga llegir
gaire bé, aquí no estem demanant-li res des de l’ajuntament, ho demanem com a Ple. És
a dir demanem que el Ple reclami a la Generalitat, cosa que és el que fem habitualment
amb les mocions, perquè sinó això seria un prec .
Els companys socialistes han fet una moció perquè ens hi sumem i entre tots reclamem
allò que ja es reclama i m’ho crec que ho reclama l’equip de govern continuadament i
així ens ho creiem, ja ho he explicat moltes vegades. Això no ho estem discutint, aquí el
que diu és que es proposa al ple de l’ajuntament de la Garriga reclamar...és a dir al
Ple, als que estem aquí. No em sembla res desaforat i per tant crec que perfectament ens
hi podríem sumar. Si a més a més ho esteu reclamant contínuament us hauríeu de
sumar. En el fons és dir “no, no també nosaltres volem fer un cop de mà per reclamar
aquests diners”. A mi no em sembla que demani res més aquesta moció, crec que heu
tingut una mala interpretació del que es demana, crec que és això i és el que més m’ha
sorprès. Nosaltres si que entenem que és això i per això votarem clarament a favor.
S’ha expressat també una cosa que voldria comentar, és greu que se’ns deguin diners a
l’ajuntament però potser el més greu realment ha sortit d’aquí, tot i que no és el que es
demanava en aquesta ocasió, i és que en alguns dels serveis se’ns deixi de pagar a
“l’ajudar” . Està bé que comenteu que heu lluitat per mantenir els ajuts a l’EMAD i
això està molt bé i us felicitem per haver-ho aconseguit però evidentment això és greu ,
perquè arribarà un dia en què la Generalitat ja no tindrà deute, bàsicament perquè com
ja no ajudarà en res evidentment s’acabarà eixugant el deute. Això ho fa encara més
greu, de tota manera no crec que aquest fos el tema però ja que ha sortit ho comentem.
Finalment dir que aquí també es demana la intercessió de l’equip de govern, que és una
cosa que si no recordo malament també havíem demanat nosaltres en un prec no fa
massa, perquè la Generalitat doni explicacions sobre el pagament del deute a diverses
entitats municipals i als centre educatius. Se’ns ha explicat el cas d’alguns i m’hagués
agradat que tot això s’hagués explicat abans. Ara amb motiu que els companys
socialistes han tornat a treure el tema, se’ns expliquen una mica les converses que s’han
tingut amb l’Asil Hospital, amb l’AFAPAC, etc., però s’ha explicat d’aquella manera
perquè totes les entitats del tercer sector tenen un problema gravíssim i aquí estan
incloses algunes de les que tenim al poble perquè tenen una subvenció associativa que
no se’ls hi paga des de fa molt temps. Hi ha una demora jo diria més gran que la del
ajuntament i això en entitats petites que estan gestionant serveis els està posant en una
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situació molt delicada. Afecta en aquest poble a diverses entitats, no només a les dues
que s’han explicat sinó a totes les que tenen alguna subvenció d’alguna administració,
no ho estan cobrant. Clar que hi ha una situació que no està resolta, que no discutim
perquè evidentment la Generalitat no té diners. Això no ho discutim en cap moment, és
evident que aquesta és una de les raons. La raó segurament més important, però també
és veritat que quan no hi ha diners el poc que tens ho has de saber repartir i això és el
que estem exigint a la Generalitat, que tingui clar quines són les prioritats. Si a casa
meva arriba un dia en què no hi ha diners de cap tipus, primer menjaré . Evidentment
que la Generalitat té pocs diners però també se’ls gasta en coses que jo considero
absolutament fútils en aquest moment, com per posar un exemple molt gràfic liquidar el
deute d’unes pistes d’esquí. En aquest moment la Generalitat continua fent despeses que
jo crec estan molt per sota de les prioritats del que són les despeses socials . Tenir
entitats que gestionen serveis i no donar-los hi ni el petit ajut que tenien fins ara i ja
resoldran aquest servei perquè nosaltres no el podem assumir ....home!!!. El que haurien
de dir és els primers diners que tinguem ens els hem de gastar en això, no podem
prioritzar altres coses per davant i això és el que crec que se’ns ha d’explicar bé. Jo
intueixo el que passa perquè conec una mica el tercer sector però no conec el cas
concret de les entitats de la Garriga i demanàvem explicacions en aquest sentit. A la
moció el que es demana simplement és que com a Ple reclamem això a la Generalitat,
per tant nosaltres votarem favorablement.

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:
Nosotros queremos agradecer al grupo municipal de los socialistas de la Garriga el
haber dejado abierta esta moción a la cual nos hemos añadido y os lo queremos
agradecer .
Por otra parte estamos completamente de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Molinero.
Me pregunto, si esta moción era abierta porqué no se han apuntado ellos también?.
Estamos completamente de acuerdo con lo que ha dicho, ha sido muy sensato y muy
correcto.
También me quiero referir a la intervención de ACORD o de Esquerra Republicana,
porque ya estamos acostumbrados siempre a lo mismo, a que no se tiren piedras a su
tejado porque eso duele . La Generalitat y el equip de govern que tenemos es todo del
mismo color.
Sobre la intervención de CiU, que es a lo que se ha referido el Sr. Molinero, decir que si

p.o. 28/01/2015

76

ustedes están trabajando, (todos estamos trabajando) para sobrevivir, para que la
Garriga sobreviva y esté al corriente de todo, que menos que podrían votar a favor?.
Porque esto, como ha explicado el Sr. Molinero, no es nada malo aunque ustedes tenga
el “Govern de Catalunya”, no es nada malo, no es tirarse piedras a si mismos. Si votan
en contra nos dejaran decepcionados, esta es la verdad. Nada mas y muchas gracias.

Intervé la Sra. Meritxell Budó, en representació del grup municipal de CiU:
Només voldria fer un aclariment. Penso que aquest equip de govern i altres grups que
han manifestat el mateix, hem votat reiteradament durant aquesta legislatura contra les
retallades i en el cas del nostre grup, que diu el Sr. Jiménez, que ens tiraríem pedres a la
teulada, en principi hem estat donant recolzament a mocions en aquest sentit i no hem
considerat que ens tiréssim pedres a la nostra teulada.
Aquí estem fent la nostra feina i ja hem dit que considerem que aquesta moció era
extemporània sobretot perquè cap servei municipal, cap, ha quedat afectat per aquest
motiu, això és una realitat i aquest és el nostre argument.
Sr. Jiménez jo li volia aclarir que pedres a la teulada ens hem tirat tantes com han calgut
al llarg de la legislatura . Senzillament li volia fer aquest aclariment.

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de S.I.:
Nosaltres volíem dir que en una nit de futbol i de transistors, tenim part del grup
connectat a la ràdio i via WhatsApp hem rebut una proposta dient que si en el primer
text es reconeixia, d’alguna manera específica, que en gran part aquestes mancances
econòmiques que es demanen als municipis és per l’espoli fiscal d’Espanya vers
Catalunya podríem votar a favor i tindríem un 7 a 7.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-PM:
Agraïm la consideració que han fet els companys de Solidaritat, és un tema que hem de
decidir els partits polítics que hem presentat la moció, però abans vull deixar clares dues
coses. Volia fer una intervenció però l’ha feta directament el Sr. Molinero, estan dient
que tot això que demana la moció ho estan fent, però voten en contra. Es tracta només
d’aprovar un aspecte. Els recordo que hi ha hagut mocions durant aquesta legislatura
que reclamen al govern espanyol que pagui el que deu. Si ja s’ha reconegut aquest
aspecte, ara el que estem reclamant és el mateix que se li reclama al govern espanyol,
cosa amb la que estem a favor, se li ha de reclamar que pagui el deute amb la
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Generalitat de Catalunya i amb els ens municipals. Demanem el mateix ara a la
Generalitat de Catalunya.
La moció la van tenir el divendres i si és que no voten a favor pels atesos, ja varem dir
que la moció era oberta i que vostès podia fer els requeriments i afegir els atesos que
consideressin oportuns i no ho han fet. Tenien opcions per votar a favor canviant els
atesos. Si estaven d’acord amb els acords tenien l’opció de canviar els atesos, era tan
fàcil com això. No estem dient res contra l’equip de govern, és més aquesta moció no va
contra l’equip de govern i vostès l’únic argument que han donat per votar en contra és
que això ja ho està fent l’equip de govern.
A més jo crec que cap moció és extemporània, si hi ha un deute contret per la
Generalitat de Catalunya cap a l’ajuntament de la Garriga , què hi ha d’extemporani en
això?. Estem reclamant que ens paguin. Igual que vostès han reclamat tantes vegades
que l’estat espanyol pagui el seu deute. És el mateix i no crec que en cap moment hi
hagi desídia per part de l’equip de govern en reclamar a qui faci falta que ens paguin el
que ens deuen. Segurament a l’estat espanyol també li han reclamat el que faci falta i no
perquè demà presentin vostès una moció que demani que l’estat espanyol pagui el que
deu a la Generalitat de Catalunya o als ajuntaments, ho considerarem extemporani,
perquè és un deute viu, és un deute que existeix.
No entenem el vot de l’abstenció escudant-se en aquests arguments perquè hi havia la
possibilitat de canviar els atesos i tampoc entenem el vot en contra perquè no és cap
crítica cap a l’equip de govern.

Intervé la Sra. Meritxell Budó, en representació del grup municipal de CiU:
No ens ho hem agafat com una crítica cap a l’equip de govern, en absolut. Senzillament
hem dit que això ja s’està fent i no entenem una moció més que ho demani quan tampoc
és la primera vegada que votem una moció en aquest sentit de reclamar un deute a la
Generalitat. Això ja ho hem votat reiteradament al llarg de la legislatura i nosaltres ho
estem fent i no cal posar-ne una altra moció. Podem posar-la cada mes però no és el cas.
En tot cas la llibertat de pensament és això “llibertat de pensament” i per tant ni tenim
l’obligació de canviar atesos, ni tenim l’obligació de votar favorablement una moció.
Compartim el fons però no compartim les formes i per això no votarem favorablement,
però no ens enfadem, ja li he dir que compartim el fons, i de fet el nostre dia a dia
demostra que compartim el sentit d’aquesta moció. És la nostra opinió i vostè té la seva.
Jo no li demano que rectifiqui el seu posicionament, no se m’acudiria mai!.
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Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-PM:
Vostè diu que està a favor del sentit d’aquesta moció, però que vota en contra. És
irrisori...

Segueix la Sra. Budó:
Puc compartir els acords i no els atesos perquè ja li he dit que en cap cas, cap servei
municipal s’ha vist afectat a la Garriga per aquests temes. Considerin que és un tema de
formes i per això no ho votem favorablement. Però no cal debatre això perquè ens
podem estar tota la nit.

Segueix el Sr. Valiente:
Jo vull debatre un altre aspecte, vostès han parlat de què no tenen perquè canviar els
atesos i jo crec que les mocions el que busquen és una posició consensuada de
l’ajuntament de la Garriga. Nosaltres sempre hem obert totes les mocions a que siguin
rectificades. Sempre ho hem fet i ho seguirem fent.

Segueix la Sra. Budó:
Certament i penso que algun grup li ha agraït i nosaltres li agraïm públicament que ens
hagi obert aquesta possibilitat. Penso que ha estat una pràctica habitual en aquesta
legislatura que la majoria de formacions polítiques que presentaven mocions les obrien
a la possibilitat que la resta de grups polítics s’hi sumessin. De fet durant la legislatura
hem presentat moltes mocions conjuntament o majoritàriament molts grups, per tant
aquesta pràctica habitual penso que ha estat positiva i engrescadora en aquest
ajuntament. D’altres no han estat capaços de fer això, nosaltres hem estat capaços de
fer-ho i evidentment agraïm a tots els grups que quan presenten mocions comparteixin
amb la resta el poder-la presentar conjuntament. Crec que no hem de perdre mai aquesta
pràctica.

Intervé la Sra. Neus Marrodán, en representació del grup municipal d’AI-AM:
La meva intervenció serà molt breu, només per al·lusions dir que estem completament
d’acord en què quan es presenta una moció s’ha d’anar a buscar el màxim consens i les
particularitats o els punts que puguin ser coincidents. En el nostre cas, el nostre
posicionament és un posicionament de grup, tant els regidors com la resta de membres
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del grup amb qui, com els passa a vostès, treballem i debatem les mocions i el nostre
posicionament a les mocions sempre han estat abans contrastats.
En aquest cas hi havia opinions de totes menes i al final el nostre posicionament va ser
l’abstenció. Per això tot i tenir la possibilitat de fer-ho no hem proposat canvis en els
atesos, no hem proposat cap canvi en el text, sinó que directament ens hem posicionat
un cop treballada la moció amb tot el grup. Res més a dir, gràcies.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
Només fer dos aclariments. Un perquè ho ha comentat el company del PP, nosaltres no
ens vam sumar a la moció, no per res en concret sinó per una qüestió de temps. La
nostra manera de funcionar és que en parlem dels temes amb tot el grup i no va ser
factible fer-ho aquell dia, per qüestions laborals bàsicament i per tant a última hora del
matí vaig contestar que moltes gràcies per haver comptat amb nosaltres, perquè és així i
s’ha d’agrair molt, i que a partir d’aquí en parlaríem i ja ens hi sumariem si era el cas,
com ha estat clarament .
L’altra qüestió és que, encara que això és decisió de qui ha presentat la moció, a mi no
em sembla una demanda fora de lloc ja que els atesos en realitat el que fan és aclarir els
condicionants previs i per tant allò que han demanat els companys de Solidaritat sobre
que es fes esmena a l’espoli del govern espanyol, també ens semblaria perfecte. Sempre
ens agrada que els atesos aclareixin coses, tot i que també s’agraeix que les mocions
siguin curtes i en aquest sentit en aquesta heu fet un exercici de síntesi molt interessant.
Però és veritat que potser us heu quedat curts explicant algunes qüestions, encara que
per nosaltres això no és fonamental perquè sempre hem dit que el que importa al final
són els acords i amb això estem plenament d’acord. Només afegir que si es rectifica
estarem encara més encantats.

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:
Jo li volia dir a la portaveu d’ACORD que ara si es veu que és ACORD, ara s’abstindrà,
ja no votarà en contra

Intervé la Sra. alcaldessa:
Ja des del principi era una abstenció.

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:
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Jo no ho havia entès així, però ara el seu grup que es diu ACORD s’absté i em sembla
bé que s’abstingui perquè ho veig normal a la posició que tenen vostès.
I una altra cosa, Sra. alcaldessa aquí veo al Sr. Jordi Perales, està usted muy serena.
Lleva unos meses en los que ha aprendido bastante moderación. Me gusta, no se ha
puesto ni un pelo nerviosa.

Intervé la Sra. alcaldessa:
És que no cal Sr. Jiménez que ens posem nerviosos.
Crec que hi alguna cosa més a dir, el Sr. Valiente ha de dir si accepta fer les
modificacions que li proposaven els companys de Solidaritat.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-PM:
Si la modificació és per intentar consensuar un acord ho veiem bé, tot i que per respecte
a l’altre partit polític que presenta conjuntament amb nosaltres la moció hauria de ser
una modificació consensuada per tots, si no és així mantindrem el text.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Sr. Jiménez queda a la seva consideració reconèixer a la moció l’espoli fiscal de l’estat
Espanyol envers Catalunya.

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:
Això jo no ho puc reconèixer “ni muerto”.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-PM:
En aquest cas per respecte al grup municipal que presenta la moció amb nosaltres no
canviarem el text de la moció tot i que emplacem al grup de Solidaritat a treballar
conjuntament una moció igual, per presentar-la al proper ple i posar els atesos que
considerin oportuns.

El Ple de l’Ajuntament, per 5 vots a favor (2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E i 1 PP), 5 abstencions (3
AI-AM i 2 S.I.) i 7 vots en contra (7 CiU) dels 17 membres assistents, essent 17 els de dret i de
fet de la Corporació, desestima la moció.
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12. Precs i preguntes

Prec que formula el Grup Municipal del PSC-PM, sobre l’arranjament de la N-152a al seu
pas pel nucli urbà de la Garriga

Atès de la comprovació del deteriorament del paviment del vial de la N-152A al seu pas pel
nucli urbà de la Garriga, en el tram comprès entre el Pont de Llerona, a la 1a Rotonda d’accés al
nostre municipi, on hi ha diversos esvorancs i sotracs.

Atès que el manteniment d’aquesta via correspon a la Generalitat de Catalunya, ja que és
d’aquesta la titularitat pròpia del vial.

Per tot això es proposa al ple de l’Ajuntament de la Garriga els següents acords:

1. Reclamar a la Generalitat de Catalunya l’arranjament d’aquest vial i el reasfaltat del tram des
del pont de Llerona fins a l’arribada a la rotonda de confluència amb el Carrer Jacint Verdaguer
del nostre municipi

2. Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallés

INTERVENCIONS
Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-PM:
Vistes les queixes veïnals que ens han traslladat sobre un seguit d’esvorancs, de sotracs
que hi ha al tram de la carretera a la corba del Tamayo, demanem que s’asfalti.
Pensàvem que no era de titularitat municipal i per això en un principi varem presentar
una moció que ara canviem a prec. Demanem que s’asfalti aquella carretera.

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via Pública i Esports:
Gràcies prenem nota i la veritat és que aquell tram que hi ha des del pont de LLerona
fins arribar a la rotonda del Tamayo té el paviment força deteriorat i procurarem fer
l’actuació el més aviat possible.
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Prec que formula el grup municipal d’ICV-EUiA-E sobre la recuperació del camí fluvial de
la Garriga al Figaró després de les ventades .

Atès que el camí fluvial té un importantíssim ús públic amb gent que l’utilitza per passejar a
peu, córrer, anar en bicicleta o fins i tot per comunicar-se amb el municipi veí.

Atès que d’ençà del dia de les ventades el camí fluvial de la Garriga a Figaró ha quedat barrat
per múltiples arbres caiguts que dificulten moltíssim el pas.

Atès que aquests arbres poden esdevenir perillosos donat que molta gent continua passant
caminat i alguns poden acabar de caure al pas de les persones.

Atès que la presencia dels arbres caiguts pot fer que amb l’inici de la primavera el camí s’acabi
tancant per la proliferació d’esbarzers.

Formulem el següent prec:


Que l’equip de govern municipal assumeixi com a prioritària la neteja d’aquesta camí i
destini els recursos necessaris per que es dugui a terme.



Que l’equip de govern municipal continuï pressionant perquè es desencalli d’una vegada per
totes el projecte d’adequació d’aquest camí i si convé que es destinin alguns dels diners
previstos per tornar a reobrir-lo.

INTERVENCIONS
El Sr. Israel Molinero, llegeix el prec

Intervé la Sra. alcaldessa:
Estem assumint com a prioritària la neteja d’aquest camí i estem estudiant la viabilitat i
els recursos per poder-ho dur a terme. Hem sol·licitat a la Generalitat de Catalunya una
subvenció, que si no recordo malament la xifra està al voltant dels 340.000€ per danys
ocasionats per la ventada. Alhora hem quantificat els danys que va causar aquesta
ventada al nostre municipi que són uns 804.000€ en danys, comptant els danys públics i
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particulars.
Estem estudiant com i amb quins recursos podem dur a terme la neteja d’aquest camí.
Ara mateix l’ajuntament ja ha destinat 46.000€ a la tala d’arbres i altres situacions
d’emergència que es van produir el dia de la ventada i els dies posterior. També en
aquests moments hi ha 35.000€ que s’han de destinar a arranjaments varis i que
lògicament després cobrarem de les asseguradores però de moment ho estem pagant
amb recursos propis, 35.000€ per arranjar les teulades malmeses de les escoles, etc.
A banda d’això ho hem dit públicament i aquest és el nostre compromís, el d’arranjar
aquest camí, arranjar la llera del riu. Creiem que sobretot la llera del riu és prioritària
perquè ens pot portar problemes a posteriori en èpoques de fortes pluges. Això ho
entomem i ho estem treballant actualment.
Referent a desencallar d’una vegada per totes el projecte d’adequació d’aquest camí, li
haig de dir que res més lluny de la nostra voluntat. Pensi que cada vegada que em veuen
al Consell Comarcal o veuen a la Sra. Marrodán al Consorci del Besòs... ja els tenim
avorrits, però en realitat a les que tenen avorrides és a nosaltres, perquè des de la
legislatura passada estan incomplint l’arranjament d’aquest camí.
Avui he parlat amb el vicepresident del Consorci del Besos, perquè tant el Consorci
com la Diputació que és qui paga una part important d’aquesta subvenció via xarxa, ja
han donat la conformitat. Per ells ja es pot començar i ara falta que el Consell Comarcal
acabi de donar-hi el seu vist i plau. A partir d’aquí si el Consell Comarcal diu que no a
mi des del Consorci del Besòs avui se m’ha traslladat que ja desistiran d’aquest intent.
Per tant nosaltres hem de continuar i demà continuarem així fent pressió al Consell
Comarcal del Vallès Oriental perquè hi ha algun tema jurídic que a nivell de secretaria
del Consell Comarcal no comparteixen, sobre la manera de fer la contractació per fer
aquest projecte i no està aclarit. Nosaltres continuarem treballant en aquest tema, però ja
li repeteixo que ara en aquests moments la pilota està a la

teulada del Consell

Comarcal i ja són les últimes de canvi perquè així se m’ha traslladat aquesta mateixa
tarda.
Així està la situació, si vostès saben d’algú que pot ajudar-nos des de fora a fer pressió,
benvinguda sigui aquesta pressió, però haig de dir que això ja passa de taca d’oli, que
portem més de 4 anys (perquè això ja venia de l’any 2011, d’abans de les eleccions, i
potser del 2010 ) amb aquest tema sobre la taula i ja n’hi ha prou. A vegades sembla que
ens han pres el pèl a tots plegats.
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Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
De fet em sembla que ha estat el tema més transversal de tota la legislatura, vull dir que
hem parlat d’això des del minut zero i fins al minut final. És així de trist

Intervé la Sra. alcaldessa:
Si, si, és així.

Prec que formula el grup municipal d’ICV-EUiA-E sobre la cavalcada de reis.

Atès que enguany s’ha fet un esforç per a millorar les carrosses de la cavalcada que creiem que
ha estat molt encertat i ha ajudat a millorar la festa.

Atès que la festa ha estat en molts aspectes un èxit de participació i organització.

Atès que la comissió de reis i tots els voluntaris i voluntàries han fet una gran tasca que cal
reconèixer i agrair.

Atès que la cavalcada és una festa que reuneix moltes famílies de la Garriga de diferents orígens
culturals i de creences religioses diverses.

Atès que la cavalcada és una festa que ajuda molt a la integració cultural de les famílies
nouvingudes.

Atès que tot i l’origen catòlic de l’actual festa de reis, a la Garriga i a la majoria de pobles de
l’entorn, la festa ha tingut al llarg dels anys una evolució de manera que totes les famílies, fossin
o no creients, l’han pogut fer seva.

Atès que l’ajuntament de la Garriga col·labora econòmicament i organitzativament amb la
cavalcada.

Atès que en aquesta edició els reis van ser rebuts pel mossèn en una cerimònia inequívocament
catòlica quan a la plaça hi havia molts garriguencs catòlics, però també molts altres ateus i
d’altres creences.
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Atès que estem en un país laic.

Formulem el següent prec:


Que l’equip de govern agafi el compromís de demanar a la comissió que en les
properes edicions els reis tornin a ser rebuts de forma pública a la plaça únicament per
l’alcaldessa com a representant de tots i totes les garriguenques.



Que l’equip de govern ens convoqui a totes les forces polítiques per parlar-ne i arribar
a un acord per garantir que això es manté, governi qui governi.

INTERENCIONS

El Sr. Molinero llegeix el prec.

La Sra. alcaldessa atorga la paraula al Sr. Albert Benzekry

Intervé el Sr. Albert Benzekry, regidor de cultura, patrimoni i identitat :
Gràcies Sra. Alcaldessa. Aquest any mira que n’hi havia de coses per fixar-se i
novetats!. Des de les carrosses , des del vestuari, des de les coreografies, etc. El que
vosaltres poseu en relleu no era cap novetat, ja es va fer l’any passat. No hi ha hagut cap
cerimònia inequívocament religiosa . De fet no hi ha hagut cap cerimònia. No hi havia
cap mossèn. Els reis van ser rebuts només per l’alcaldessa i no només per l’alcaldessa
sinó també pel mac Garriviu . El que hi ha és un espectacle final de la cavalcada de
reis, un espectacle que si vosaltres voleu, evidentment que té un origen catòlic, com feu
esment en algun atès, però això ni s’emfatitza, ni s’oculta ni és determinant per una nit
que ja sabem com acaba, al menys per als que intentem fer bondat cada any .
A la plaça hi havia famílies i havien nens i nenes i no ens importa en absolut si tenen
confessió, ni quina és. Per tant deixeu-me manifestar la meva sorpresa, la nostra
sorpresa al llegir el vostre prec .
Evidentment que els reis cada any que vinguin seran rebuts per la primera autoritat
municipal i en qualsevol reunió, òbviament, de tots els grups polítics es pot parlar del
que vosaltres vulgueu, només faltaria, res més.
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Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
Jo ara si que estic sorprès perquè negar que el mossèn fes aparició....! . Però bé si no era
el mossèn és igual, era una part de l’església, evidentment amb la distància no
s’apreciava i si no era el mossèn és igual, les persones que ho van fer ho van fer amb tot
el boato d’una celebració religiosa i negar això és insultar als ciutadans que ho vam
veure. Negar que la porta de l’església s’obre i surten una sèrie de participants, que
tenen a veure amb l’església catòlica, a rebre els reis, això no ho podeu negar!. Aquesta
és la realitat. Jo no discuteixo que pugui haver un vincle de la cavalcada amb l’església
encara a dia d’avui, perquè té un origen religiós, però això es pot resoldre de moltes
maneres. Hi ha ajuntaments que tenen, per exemple, el pessebre en algun punt de carrer
i el que fan és parar i fer l’adoració del pessebre o el que considerin que han de fer i jo
aquí ni entro ni surto, em sembla perfecte. Forma part de allò...
No, no és el mateix perquè a continuació, immediatament

hi ha el parlament, la

intervenció de l’alcaldessa, però a continuació d’això altre i per tant ens sembla que és
una manera de fer cloenda de la cavalcada que ni és l’habitual en aquest moment en la
majoria de pobles que ens envolten, per no dir pràcticament en tots, ni és l’habitual. Hi
ha pobles que fins i tot tenen una tradició molt catòlica, que tenen molt clar que a la
cavalcada se l’ha de rebre des de la mateixa façana de l’ajuntament . Nosaltres no
discutim que es puguin utilitzar les escales de l’església si convé perquè va bé pel que
sigui, perquè la cavalcada és un dels actes en què sol haver més gent i va bé que es
pugui fer des d’un lloc més elevat . Podríem arribar a considerar que està bé. En aquest
sentit l’any passat quan es va fer a les escales no vam dir res, almenys no ho vam
percebre de la mateixa manera, segurament ens vam perdre alguna cosa si realment va
passar exactament el que hem visualitzat aquest any.
Jo almenys em devia perdre aquest moment que no em va agradar gens, però no sols a
mi sinó a molts ciutadans que hi havia a la plaça. Us avanço que no és una percepció
meva només, és una percepció de molts ciutadans, que no van compartir aquell moment
o almenys va quedar com un moment que va semblar que no era l’apropiat i crec que en
aquest moment en què la majoria de festes de la cavalcada han evolucionat cap a una
festa integradora en la qual hi participa tothom, tingui la creença que tingui, necessita
tenir un tractament més laic. En aquest cas creiem que no ha tingut un tractament laic.
M’ha sorprès molt que ho neguin això. Sigui qui sigui qui sortís, discutir que va sortir
algú, jo diria que amb una custòdia fins i tot, quan es van obrir les portes de l’església hi
havia una part religiosa i negar això és negar la realitat.

p.o. 28/01/2015

87

Doncs potser si que pateixo de visions, però no sé que estaran pensant els ciutadans que
en aquests moments estan sentint això i que ho van compartir en aquell moment amb mi
mateix allà a la plaça. No sé què pensaran aquests ciutadans en aquest moment quan
esteu negant això. La veritat és que és la pitjor defensa a que us podíeu haver acollit
avui. Puc entendre que vosaltres compartiu aquesta cloenda de la celebració de la
cavalcada i ja està. Nosaltres no la compartim en absolut, creiem que s’ha de fer d’una
altra manera i ja està, però negar-ho!. Ens sembla que no és de rebut.

Intervé el Sr. Albert Benzekry, regidor de cultura, patrimoni i identitat :
No és qüestió de veure visions o no o de tenir-les, perquè parlant d’esglésies i tot això
potser si que acabem tenint visions que no han de ser. Només són visions diferents. Jo el
que dic és que no hi ha hagut cerimònia. Allò no era una cerimònia, forma part del relat
d’una escenificació, igual com en els Pastorets neix el Nen Jesús, i escolti, no passa res!.
El que dic és això. És innegable que van sortir, és clar que si, jo dic que no hi va haver
cap cerimònia i escolti això està per sobre de les creences que hi hagi i no s’exclou a
ningú. Ni s’exclou, ni s’inclou, és més es pot dir que la diversitat arriba fins als tres reis
i no hi ha cap tipus de problema.
No sé exactament, quan vostès es refereixen a “exclusions” a quina exclusió es
refereixen, perquè no n’hi ha i aquest anys menys que cap altre any. No hi ha res més a
afegir.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
Està clar que no hi ha res més a afegir. Ara la intervenció m’ha semblat millor perquè
com a mínim heu reconegut que van sortir, es van obrir les portes, etc.
Vostè considera que no és una cerimònia, és la seva interpretació, no entrarem en
disquisicions sobre què significa, ni on acaba i on comença una cerimònia. En tot cas
crec que es va fer d’una determinada manera, d’una manera que nosaltres no compartim
i ja veig que no és un tema en el que puguem arribar a cap mena de consens, per tant
aquí s’acaba el nostre prec.

Intervé el Sr. Martí Porter, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA-E:
Cal dir que en tot el prec no hi surt la paraula exclusió.
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Prec que formula el grup municipal del PSC-PM demanant un pas de vianants a la Ctra.
Nova amb Carrer Miquel Porter i Moix.

Vistes les queixes que ens han traslladat un grup de garriguencs i garriguenques sobre el perill
que comporta aquest punt del municipi, ja que no existeix cap pas de vianants, tot i que hi ha
una vorera, ja preparada per la previsió del pintat d’un pas de vianants en aquell espai.

Vist que des de fa molts anys, es van instal·lar a un dels marges, contenidors de recollida
selectiva, que fa que molts veïns i veïnes creuin per aquell punt, fins i tots essent infants en
alguns moments els que utilitzen aquell espai.

Vist que en moltes ocasions els vehicles passen a altes velocitats en aquell punt.

Per tot això formulem el següent prec:

Preguem que es faci una actuació a la zona i es pinti un pas de vianants a la Carretera Nova i
s’eixampli la vorera per a aprofitar la obra d’accessibilitat prevista a la vorera contrària.

INTERVENCIONS
Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-PM:
Bàsicament dir que l’altre dia em van parar uns veïns per dir-me que hi ha una vorera
rebaixada que suposem que quan es va fer aquella vorera es va fer així perquè hi havia
plantejat que hi anés un pas de vianants. Aquest no s’ha fet i els contenidors de recollida
de paper, cartró i vidre estan a l’altra banda de la carretera, els veïns diuen que hi ha
nens que passen per allà corrent i sobretot també pel tema del carril bici que passa per
allà i que s’utilitza pels nens per anar al centre del poble. És perillós i ens demanàvem si
es podria posar allà un pas de vianants.

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via Pública i Esports:
Estem totalment d’acord amb vostès . Procedirem aviat a fer l’actuació aquesta perquè
fins i tot els arquitectes tècnics ja han vist la manera de fer-ho i els veïns en el seu
moment també ens ho havien reclamat. Ens afanyarem a fer-ho ràpid.

Preguntes escrites
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No se’n presenten.

Preguntes orals.
Preguntes orals que formula el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de S.I.:
1. La rasa del carrer Ametller, en sabem res?. Es pensa resoldre?.
2. Uns senyals que encara hi ha al passatge Vil·la Romana tombades pel vent.
S’haurien de reparar o potser s’espera que passi aquest divendres perquè es veu que
torna a venir vent?.
3. Existeix la possibilitat, ha existit mai o existirà, ens ho pregunta una veïna del
poble, d’habilitar una gàbia per gossos a la policia local?.

Preguntes orals que formula el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-PM:
1. Em sembla que ho hem dit de la mateixa manera com a pregunta oral en reiterades
ocasions. El tema de la llum de la zona del Tamayo . En aquella zona moltes
vegades se’n va la llum i no sabem si és que hi ha algun problema. Demanem que
ho tinguin en compte.
2. En quant al tema de la senyalització vial, fa un any que ens vareu presentar un
projecte de senyalització vial i encara no estan posades. Ens vareu dir que, (a partir
d’una pregunta o d’un prec que us varem fer), us plantejaríeu posar uns “biombos”
perquè les entitats poguessin posar els seus actes i vareu dir que quan s’acabés el
tema de la senyalització els posaríeu i no s’han posat.
3. Els plans d’ocupació quan es van aprovar, a proposta seva Sra. alcaldessa, es va dir
que aquest any es consensuaria i hem vist que ja s’han proposat plans d’ocupació
amb la qual cosa entenem que no s’han consensuat amb l’oposició.
Val a dir que nosaltres en els plans sobre la neteja viaria no estem d’acord, quan ja
hi ha una empresa que té la concessió. Us pregaríem si us plau que convoquéssiu als
grups de l’oposició per saber on van a parar els diners del plans d’ocupació.

Intervé la Sra. alcaldessa:
En tot cas amb vostès varem acordar que faríem la Torre del Fanal amb plans
d’ocupació, almenys la part que fos possible i no recordava res més, però no dic que no
quedéssim, dic que ara no ho recordo . En tot cas ara hem fet una primera convocatòria i
ja els convocarem, encara queden moltes perquè aquest any hi ha moltes places i ja
farem una reunió per explicar què s’ha exposat sobre les necessitats de la casa i en
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aquest sentit quins projectes hem de dur a terme amb aquests plans d’ocupació.
Li he contestat a la pregunta i encara quedaven preguntes per fer.

Pregunta oral que formula el Sr. Carlos Martín, regidor del grup municipal del PSC-PMI.:
1. Sobre la tanca de les pistes de tennis del pavelló de can Noguera, hem tornat a
trobar nens arrambats i cada vegada la tanca està més corba.
2. Sobre la senyalització, jo si he vist algun senyal posat, però m’ha sobtat que per
exemple he vist l’institut Vil·la Romana, però no el CEIP Giroi, ni l’escola
bressol i m’ha arribat que l’escola Pinetons si està marcada, no entenc que unes
coses si i altres no. No acabo d’entendre aquest concepte.

Intervé la Sra. alcaldessa:
No, no, és que no té sentit.

Preguntes orals que formula el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
1. Està previst arranjar la pilona de l’illa de vianants del centre i en el mentrestant seria
possible garantir que queda tancat d’alguna manera efectiva i que es vigila perquè
es respecti?.
2. Hem detectat que s’han incrementat els aparcaments indeguts al carrer Samalús,
alguns de llarga durada i volem tornar a insistir sobre si es possible estar a sobre i
que la policia apliqui més sancions.

Pregunta oral que formula el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:
Volem saber sobre un banc que es va treure de la carretera Nova, a l’alçada de motos
Clavell, un que el va trencar un cotxe i un altre que es va treure.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Sobre el tema de les rases ja s’ha fet un requeriment a SOREA.
Referent al senyal caigut per la ventada al passatge Vil·la Romana així com la llum de la
zona de Can Tanmayo, també s’està mirant de resoldre. Tenim problemes amb el carrer
Vulcà . És a dir hem tingut alguns problemes amb el tema de l’enllumenat pel cable de
coure que ens han arribat a robar ja no sabem ni quantes vegades . Prenem nota d’això
del passatge.
El tema de la gàbia per gossos a les dependències de la prefectura, s’ha d’estudiar la
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possibilitat de comprar una gàbia. Compartim totalment

la idea perquè ara és

“incòmode” per dir d’una manera suau, la forma en què han de tenir l’animal que han
recollit.
Em consta que s’han comprat dos panells de senyalització viària perquè les entitats hi
puguin posar coses, no sé si ja estan instal·lats o no , sé que es van comprar de cara a
final d’any i em diuen que encara no estan instal·lats.
Els plans d’ocupació ja els hem comentat, convocarem una reunió.
Sobre les pistes de tennis en prenem nota.
En quant a la senyalització parlarem amb els tècnics de la casa perquè requereixin a
l’empresa. El criteri era no senyalitzar les escoles perquè normalment qui porta el nen a
l’escola és de la Garriga i no li cal seguir la senyalització per arribar al centre escolar.
Aquest era el criteri del perquè no es senyalitzaven els centres educatius sobretot els de
primària i les escoles bressol. Normalment la gent va cada dia a l’escola i no acostuma a
venir gent de fora. A nivell d’instituts és diferent perquè de vegades ve gent de fora a fer
reunions o coses així que a l’escola no. L’empresa que ens va fer el projecte i que ens va
assessorar ens va argumentar així per què no es senyalitzaven aquests equipaments
enlloc, perquè l’usuari sap perfectament com anar-hi.
En quant a la pilona de l’illa de vianants del centre en prenem nota, perquè s’està
treballant donat que des del primer dia està portant molts problemes i s’ha de solucionar
d’una vegada per totes .
Els aparcaments indeguts al carrer Samalús, com sempre, les sancions es posen i ho sé
pel motiu que ja li explico sempre: quan hi ha una sanció després em venen a veure a
mi. De tota manera requerirem a la policia perquè hi estiguin a sobre .
En quant als bancs, Sr. Jiménez, li proposo que si us plau ens digui exactament la
ubicació. Si és tan amable ara després ho consulta i demà mateix em pot trucar i
comentar-m’ho, perquè ara en aquests moments no en tenim coneixement. També
parlarem amb la policia per veure si ells tenen coneixement d’alguna cosa referent a
aquest tema. Gràcies pels avisos.

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 un minut, del qual com a
Secretari dono fe.

Vistiplau
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Meritxell Budó i Pla

Joaquim Rosell i López

Alcaldessa

Secretari

p.o. 28/01/2015

93

