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Resum del Ple Ordinari del 25-05-2016 
 

 
Mocions presentades 
 
Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans en suport i per a la creació 

d’ajudes a les persones celíaques. 

S'aprova per unanimitat. 

 

Moció que presenten els grups municipals de CiU i PSC-CP a favor de la reforma 

horària  

Moció aprovada. 

A favor. CiU, ERC-ACORD, CUP, C's, PSC, SI (16) 

Abstenció. ICV (1) 

 

Moció que presenten els grups municipals d’ERC-ACORD i PSC-CP, per la defensa de 

la sobirania del parlament de Catalunya contra els atacs a les lleis catalanes 

Moció aprovada. 

A favor. CiU, ERC-ACORD, CUP, ICV, PSC, SI (16) 

Abstenció. C’s (1) 

 

Moció de suport al dia mundial contra la homofòbia i el dia mundial dels drets LGTB 

S'aprova per unanimitat. 

 

En el torn de precs, ICV va formularne un exigint responsabilitats a l'equip de 
govern per la situació creada amb la llicència mal concedida a la finca del 
c/Negociant, 29. La nostra postura al Ple és la que vam expressar en el 
comunicat que vam difondre posteriorment i que tornem a reproduir. 
 

EXIGIM RESPONSABILITATS COMPARTIDES  
Des de la CUP la Garriga volem expressar el nostre posicionament en relació a 
l’error d’atorgament de llicència urbanística del Carrer Negociant, 29, que té com 
a doble conseqüència, l’enderrocament de l’obra iniciada i una indemnització que 



s’haurà de pagar amb diners de l’Ajuntament (diners públics) al promotor de 
l’obra per compensar els mesos en que l’obra ha estat i estarà aturada. 
 
El que exigim són transparència i responsabilitat compartida. Pensem que el 
poble de la Garriga es mereix explicacions i, per altra banda, també accions 
concretes que mostrin que l’Ajuntament assumeix responsabilitats i canvis perquè 
no es tornin a produir errors com els que vivim a l’actualitat. 
 
Per una qüestió de salut institucional creiem que és imprescindible que, d’acord 
amb la Llei 2/2002 d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, on es preveu la 
possibilitat de demanar Auditories Urbanístiques municipals es demani a una 
empresa externa que en realitzi una. Aquesta eina no és un instrument 
sancionador, sinó un estudi de l’activitat urbanística municipal que avalua com 
s’està fent la feina i si les llicències i procediments de l’àrea d’urbanisme són 
correctes. 
 
Per altra banda també considerem important la revisió dels protocols de procediments 
d’atorgament de llicències ja que, tenint en compte que el PGOUM és, en moltes 
ocasions, interpretable, pensem que les decisions finals es podrien fer en equip o 
via comissió de treball, perquè no recaigui exclusivament sobre una persona. 
 
Finalment considerem important la responsabilitat política de la Regidoria 
d’Urbanisme i per aquest motiu emplacem a fer una roda de premsa informant al 
poble de tot el procés i del posicionament definitiu que ha pres l’Ajuntament, així 
com els costos definitius, quan se sàpiguen, en relació amb aquest tema, i 
conjuntament amb l’oposició, per tal que tots els partits que conformen el 
consistori puguin expressar la seva opinió. 
 
Pregunta oral que formulem sobre si el PGOUM serà participat. 
 
Se'ns respon emfàticament que sí, sens dubte. 
 


