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Resum del Ple Ordinari del 29-06-2016 
 

 
Hem votat en contra de la modificació del pla d’inversions perquè considerem que 
l’Ajuntament no és una empresa privada, té una economia molt sanejada i 
demanar crèdit per fer polítiques públiques és important. No donarem suport una 
modificació de les inversions que deixa a 0 la partida destinada a Can Luna, entre 
altres modificacions. 
 
Ens hem adherit al manifest “Per un país de respecte als drets de les persones 
LGTBI i amb tolerància zero a la discriminació”. Considerem que és important 
treballar per la llibertat d’identitat de gènere i llibertat sexual. Amb l’adhesió hem 
exigit que l’Ajuntament faci polítiques permanents per l’alliberament LGTBI i no 
només puntuals com fins ara. 
 
Ens hem adherit a la  “Moció del Món Local en defensa de l’acollida de les 
persones refugiades”. I hem recordat la necessitat d’activar polítiques reals per fer 
front la crisi de humanitària de les refugiades i refugiats que segueix encara avui, 
sense cap resposta política. 
 

Mocions presentades 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE LA GARRIGA EN 

RELACIÓ AMB LA CANCELACIÓ DE COMPTES EN ENTITATS BANCÀRIES QUE EFECTÚIN 

DESNONAMENTS  

Moció no aprovada. 

8 vots a favor. CUP, ERC+Acord, SI, ICV 

9 vots en contra. CDC, C’s, PSC  

 

MOCIÓ PER L’ADOPCIÓ A L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA DEL SALARI MÍNIM DE MIL 

EUROS (PRESENTADA PER ACORD-ERC)  

Moció aprovada. 

13 vots a favor. CDC, ERC+Acord, SI, ICV 

3 abstencions. CUP, PSC. 

1 vot en contra. C’s 



MOCIÓ PER UN PAÍS LLIURE DE CORRUPCIÓ DE L’ESTAT (PRESENTADA PER TOTES LES 

FORCES POLÍTIQUES) 

Moció aprovada per unanimitat. 

 

Precs 
 
PREC QUE PRESENTA  EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP SOBRE LA MODIFICACIÓ 

DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL 

PREC QUE PRESENTA  EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP CONTRA LA MÚSICA 

SEXISTA 

PREC QUE PRESENTA  EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER DEMANAR 

CONCRECIÓ I PROPOSAR PRIORITATS DE LA NOVA REGIDORIA DE LA INFÀNCIA 

Preguntes: 

1. Tenint en compte que al PAM s'exposa la voluntat de reformar el Pla Especial 
de Protecció del Patrimoni vigent, s'hi ha començat a treballar? S'ha previst 
algun termini per fer-ho? Amb quina finalitat es pretén fer aquesta revisió? 
S'ha pensat o se sap ja qui farà la proposta de reforma (serà un equip extern, 
seran tècnics de la casa...)? 

 
RESPOSTA: 
El Pla Especial de Protecció del Patrimoni forma part del PAM. Creiem que 
aquest Pla s’ha de revisar amb el PGOUM. És a dir que el Pla ha d’incloure’s 
al PGOUM i s’ha de treballar en paral·lel. Per dur-lo a terme caldrà un equip 
extern. Ja s’ha demanat ajut tècnic per iniciar el procés. 

 
2. Atès que hi ha voluntat de reformar- lo, la difusió del Pla existent no podria ser 

més accessible, penjant a la web municipal els documents que hi ha de lliure 
accés al Registre de planejament urbanístic de Catalunya o, com a mínim, un 
enllaç que hi redirigeixi? 

 
RESPOSTA: 
Ho revisarem el més aviat possible [L’enllaç és correcte i operatiu] 

 
3. Atès que la Diputació comminava a convertir en carreteres alguns camins 

comarcals, s’ha aclarit ja quin és el que afecta a la Garriga? Si és així, quina 
postura en té l’Ajuntament? 

 
RESPOSTA: 
Pensem que és el tram de Llerona a la Garriga (la carretera que va de la 
rotonda de la benzinera de Llerona a la rotonda on hi ha l’empresa Tamayo, a 
la Garriga) i pensem que és una bona iniciativa. En cas que fos el camí fluvial 
(amb trams protegits a la xarxa Natura 2000) no ho permetríem. 



 
4. Se’ns ha notificat que el restaurant La Cabanya ha presentat a l’Ajuntament 

una factura única per valor de 4.000€ i escaig, en conceptes de menjars. És 
cert aquest fet i a què corresponen aquests menjars? L’Ajuntament ha fet o 
pensa fer efectiva aquesta factura? 
 
RESPOSTA: 
La factura de 4.000€ correspon a la justificació de la subvenció que va rebre 
la Societat Coral Aliança per l’aniversari dels 200 anys del Corpus. 


