
JULIOL 2015
COMUNICAT DE TRANSPARÈNCIA

Amb la voluntat d’exercir unes pràctiques transparents i, per això mateix, de proporcionar i compartir tota la 
informació de què disposa el grup de la CUP a l’Ajuntament de la Garriga, volem oferir d’entrada una agenda/guia 
amb tots els àmbits en els quals estarem presents al llarg d’aquesta legislatura que acabem d’encetar.

No cal dir que tot plegat és informació que és a l’abast de la ciutadania, però que, tanmateix, sovint costa de fer-li 
arribar. Aquest és, doncs, un primer exercici per exposar què farem, formalment, a l’Ajuntament, com s’organitza i 
quines tasques hi haurem de desenvolupar. Així mateix, procurarem informar (tan aviat com la CUP mateixa en sigui 
informada) de la calendarització de totes aquestes feines i del que s’hi fa (compartint-ne les actes i les nostres 
pròpies impressions). També desglossarem tota la seva part econòmica.

Creiem que compartir tot això permet, no només conèixer amb més profunditat què es fa a l’Ajuntament, sinó 
fiscalitzar millor, per part de la ciutadania, quina haurà anat sent la nostra feina.

A continuació, detallem quins són els espais del consistori dels quals participem, en condició de què i quina 
retribució econòmica tenen (si és el cas).

Ple de l’Ajuntament

Noms Clara Dachs i Bernad Roger Prims i Vila

Càrrec Regidora. Portaveu titular Regidor. Portaveu suplent

Retribució per assistència 166,25 € 166,25 €

 
 La periodicitat ordinària del Ple de l’Ajuntament és mensual; els plens són sempre en dimecres i 

comencen a les 19:00 hores. El calendari previst per a l’exercici 2015 és:

− 29 de juliol
− 30 de setembre
− 28 d’octubre
− 18 de novembre
− 16 de desembre

Junta de Portaveus (Comissió Informativa Única)

Noms Clara Dachs i Bernad Roger Prims i Vila

Càrrec Portaveu titular Portaveu suplent

Retribució per assistència 28,50 € 28,50 €

 
 La Comissió Informativa es reuneix els dijous anteriors al Ple a les 19:30 hores i només hi assisteix 

un dels dos regidors.
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Junta de Govern Local

Noms Clara Dachs i Bernad Roger Prims i Vila

Càrrec Portaveu titular Portaveu suplent

Retribució per assistència 28,50 € 28,50 €

 La Junta de Govern Local es reuneix els dilluns quinzenalment a les 19:00 hores i la CUP en serà 
vocal els últims 18 mesos de legislatura, de gener de 2018 a maig 2019. Només hi assisteix un dels dos 
regidors.

Òrgans coŀlegiats externs

Noms Clara Dachs i Bernad Roger Prims i Vila

Tipus Consell d’Educació Municipal Consell de Cooperació

Fundació Universitària Martí l’Humà

Retribució per assistència No n’hi ha No n’hi ha

Òrgans coŀlegiats interns

Noms Clara Dachs i Bernad Roger Prims i Vila

Tipus Mesa de negociació Consell d’Administració de 
l’Organisme Autònom de Mitjans de 
Comunicació de la Garriga

Retribució per assistència No n’hi ha No n’hi ha

  

Comissions polítiques

Noms Clara Dachs i Bernad Roger Prims i Vila

Tipus Participació i agermanament Territori i sostenibilitat

Tarificació social

Retribució per assistència 28,50 € 28,50 €

  

Comissió Especial de Comptes

Nom Roger Prims i Vila

Retribució per assistència 28,50 €
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Aportacions econòmiques per als grups municipals

Quantia fixa per a cadascun dels grups municipals 231,34 € mensuals

Quantia variable en funció del nombre de membres de 
cada grup polític municipal

66,10 € mensuals per membre
(en el cas de la CUP, aquesta quantitat x2)

 Tots dos membres del grup municipal de la CUP han renunciat a les targetes d’aparcament que l’Ajuntament 
posa a disposició pels regidors de l’Ajuntament i que proporcionen la gratuïtat en els aparcaments en zona blava 
del poble perquè ens sembla una mesura injusta ja que representa un privilegi que accentua desigualtats.
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