
  
Abril 2016 

Resum del Ple Ordinari del 27-04-2016 
 

 
Mocions presentades 
 
Moció de la CUP en suport a la iniciativa legislativa popular per una llei del sistema 

educatiu de Catalunya. 

No s'aprova la moció. 

 

4 vots a favor. CUP, C's, PSC, SI 

5 abstencions. Acord-ERC, ICV EUiA. 

8 vots en contra. CDC, C’s 

 

 

Moció solidària i pel dret a decidir que presenten els grups municipals de la CUP i 

Solidaritat de suport als ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional i al dret a 

decidir. 

Moció aprovada. 

 

14 vots a favor. CUP, CDC, Acord-ERC, SI 

2 abstencions. PSC, ICV EUiA. 

1 vot en contra. C’s  

 

 

Moció del grup municipal de C’s de la Garriga instant al govern de la Generalitat a 

garantir el finançament mínim i el deute pendent de l’escola bressol municipal Les 

Caliues. 

No s’aprova la moció. 

 

3 vots a favor. C’s, PSC, ICV EUiA 

3 abstencions. CUP, SI. 

11 vots en contra. CDC, Acord-ERC  



 

 

 

Moció del grup municipal del PSC-CP en defensa de la Sanitat Universal. 

Moció aprovada. 

 

12 vots a favor. CUP, CDC, PSC, SI, ICV EUiA. 

5 abstencions. Acord-ERC. 

 

 
He fet tres preguntes orals i el ple ha acordat que les respostes que no es 
fessin en directe es resoldrien per mail en 15 dies. 
En aquest cas les preguntes han estat respostes al mateix ple: 
 

1. Davant les notícies de què l’empresa concessionària de les ambulàncies a 
la Garriga pressiona perquè li posin un espai habilitat per al descans dels i 
les treballadores ja que el que hi ha actualment no compleix els requisits 
mínims que marca la llei per al descans del personal. Sabent que l’empresa 
s’ha reunit amb l’ajuntament i no ha rebut una resposta satisfactòria. 
Sabent que el municipi de l’Ametlla ja ha ofert un espai adient a l’empresa 
concessionària. Aquest Ajuntament deixarà que l’ambulància que ara tenim 
a la Garriga es desplaci a l’Ametlla i perdem aquests minuts que tan 
importants poden ser en el trajecte? 

 
RESPOSTA: 
S’està treballant l’ampliació del local. Ens interessa mantenir l’ambulància a 
la Garriga. No és voluntat del govern que l’ambulància se’n vagi a l’Ametlla. 

 
2. Pel que fa a l’Artigassa, voldríem saber què n’opinen de la resposta de 

Samalús de fer només 8 barbacoes per tal de sospesar durant el primer 
any l’impacte a la zona. No hem rebut cap resposta de l’Ajuntament. Ens 
sorgeixen qüestions, com ara qui ho ha de sospesar, sobre quins barems 
inicials, etc.? 

 
RESPOSTA: 
Hem repetit en diverses ocasions que l’Artigasa no és competència de 
l’Ajuntament de la Garriga, com a equip de govern estem en contra 
d’aquest projecte i he fet tot el que està a les nostres mans. 

 
3. Voldríem saber si el Procés Participatiu de Can Luna que s’iniciarà aviat 

serà vinculant? 
 

RESPOSTA: 
 No serà vinculant, sí que tinguda en compte tota la informació obtinguda. 


