ACTA DE SESSIÓ DEL PLE
DE L’AJUNTAMENT DE GELIDA
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 02/2016
Caràcter: ordinària
Data: 15 de març de 2016
Horari: de 21:08 a 22:35 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
ASSISTENTS
Lluís Valls Comas, alcalde
Carlos Arranz Barquet, 1r. tinent d‟alcalde
Maria Rigau Navarro, 2n. tinent d‟alcalde
Montserrat Nicolau Bargalló, 3a tinent d‟alcalde
Mariana Miró Minaya, 4a. tinent d‟alcalde
Sergi Sarmiento Garcia, regidor
Jesús Gómez Morón, regidor
Josep Anfruns Daví. regidor
Lluïsa Llop Fernàndez, regidora
Daniel Garcia Peris, regidor
Margarida Bertran Morell, regidora
Susanna Costa Pérez, regidora
Mª Jose Gracia Becerril,secretària accidental
Jaume Miret Puig, interventor
Excusa la seva assistència el senyor Francesc de Gironella Bertran, regidor de CDC,
per qüestions de salut.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A la sala de sessions de la casa consistorial, es reuneix el Ple de l‟Ajuntament de
Gelida en sessió ordinària i en primera convocatòria a les 21:08 hores del dia 15 de
març de 2016. Constatada l'existència del quòrum necessari per a la seva vàlida
constitució, l‟alcalde obre la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a
l‟ordre del dia.
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Bona nit. Ens disposem a donar inici a la sessió del Ple ordinari d‟avui 15
de març, amb sis punts a l‟ordre del dia.»
A)

PART RESOLUTIVA
1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS NÚM. 17/2015, DE
15 DE DESEMBRE I 1/2016, DE 19 DE GENER DE 2016
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El primer punt de l‟ordre del dia és la lectura i l‟aprovació de les actes de les sessions
anteriors. L'alcalde pregunta si algun membre de la corporació ha de formular alguna
observació a les actes de les sessions anteriors que s‟han distribuït amb la
convocatòria.
No se‟n formula cap, per la qual cosa, de conformitat amb el què disposa l‟article 110.3
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, se sotmeten a votació les actes de les
sessions anteriors, les quals s‟aproven concorrent els vots favorables de la unanimitat
dels membres assistents a la sessió.
2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA
CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El següent punt de l‟ordre del dia és donar compte del decret de
liquidació del pressupost de la Corporació corresponent a l‟exercici 2015. Aquest és un
document que reflexa la gestió econòmica del pressupost en qüestió El que indica és a
nivell de despeses i d‟ingressos, les previsions i els crèdits inicials, les modificacions,
les previsions i crèdits definitius, les obligacions i els drets reconeguts i els pagaments
realitzats els drets recaptats nets. Com a conseqüència d‟aquestes xifres s‟estableix el
resultat pressupostari que és la diferència entre els drets pressupostaris nets liquidats i
les obligacions pressupostaries netes reconegudes ajustant-se amb les desviacions de
finançament de despeses amb finançament afectat, desviacions que poden ser
positives o negatives. Fruit d‟això, la liquidació ens ha de determinar també el
romanent de crèdit, que serien els crèdits definitius menys les obligacions
reconegudes, i el romanent de tresoreria que incorpora entre altres, els drets i les
obligacions de pressupostos anteriors incorporant també un percentatge que és el
saldo de dubtós cobrament. Si anéssim amb els pressupostos de l‟Ajuntament i dels
diferents Patronats ens trobaríem que pel que fa al resultat pressupostari de
l‟Ajuntament és de 344.213,93 €, que serien els drets reconeguts menys les
obligacions reconegudes netes. El resultat pressupostari ajustat, un cop aplicades les
desviacions positives i negatives seria de 474.701,32 €. Un romanent de crèdit que és
la resta dels crèdits definitius menys les obligacions reconegudes que seria de
760.046,96 €. Si hi apliquem les drets pendents de cobrament a 31 de desembre i les
obligacions pendents de pagament a 31 de desembre, ens sortiria, aplicant-hi el saldo
de dubtós cobrament i l‟afectat a despeses en finançament afectat, que ens donarien
un romanent de Tresoreria lliure per a despeses generals de 471.017,01 €.
Pel que fa referència al Patronat Municipal d‟Esports, el resultat pressupostari ajustat
seria de 186,89 €, i el romanent lliure per a despeses generals que seria de 53.502,25
€.
En referència al Patronat Municipal de Cultura, el resultat pressupostari ajustat és de
1.770,08 €, amb un romanent lliure per a despeses generals de 7.771,50 €.
Pel que fa al Patronat de Ràdio Gelida, tindria un resultat pressupostari ajustat de
4.213,85 €, amb un romanent lliure per despeses generals de 27.460,87 €.
I pel que fa referència a la Societat Anònima Municipal, el resultat de l‟exercici amb el
compte de pèrdues i guanys, seria de 3.081,27 €.
Certament estem satisfets del resultat d‟aquesta liquidació i entenem que mostra una
bona gestió pressupostària amb un romanent de Tresoreria de 471.017,01 € que és
superior al que es va obtenir l‟any anterior que era de 305.611 €. Amb aquestes xifres,
el ràtio legal d‟endeutament de l‟Ajuntament quedaria amb un 46,96 %.
El text de la proposta diu el següent:
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«Vist el decret d‟Alcaldia 079/2016, de 4 de març que es transcriu a continuació:
“Decret de l'Alcaldia 079/2016, de 4 de març
Confeccionada per la Intervenció la liquidació del Pressupost General de l‟Ajuntament de
Gelida de l'exercici de 2015 i que inclou la dels Pressupostos dels Patronats municipals i la
Societat Anònima Municipal, s'han obtingut els resultats següents:
AJUNTAMENT DE GELIDA
Pressupost d’ingressos:
Previsions inicials:
Modificacions:
Previsions definitives:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Drets recaptats nets:

6.644.186,00 €
1.109.272,49 €
7.753.458,49 €
7.337.625,46 €
420.086,90 €
6.361.903,20 €

Pressupost de despeses:
Crèdits inicials:
Modificacions:
Crèdits definitius:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments ordenats:
Pagaments líquids:

6.644.186,00 €
1.109.272,49 €
7.753.458,49 €
6.993.411,53 €
6.993.411,53 €
6.993.411,53 €
6.917.818,02 €
6.891.837,54 €

Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:
Drets reconeguts nets:
Drets recaptats nets:
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre:

7.337.625,46 €
6.361.903,20 €
975.722,26 €

Obligacions reconegudes netes:
Pagaments líquids:
Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:

6.993.411,53 €
6.891.837,54 €
101.573,99 €

Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament procedents de
Pressupostos tancats:
Drets reconeguts nets procedents de Pressupostos tancats:
Drets recaptats nets procedents de Pressupostos tancats:
Drets pendents de cobrament procedents de Pressupostos
tancats:
Obligacions reconegudes netes procedents de Pressupostos
tancats:
Pagaments realitzats procedents de Pressupostos tancats:
Obligacions pendents de pagament procedents de Pressupostos
tancats:

4.275.144,04 €
1.120.923,69 €
3.154.220,35 €
869.088,01 €
442.692,10 €
426.395,91 €

Resultat pressupostari de l'exercici:
Drets reconeguts nets:
Obligacions reconegudes netes:
Resultat pressupostari:

7.337.625,46 €
6.993.411,53 €
344.213,93 €
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Desviacions de finançament en despeses amb finançament
afectat:
Positives:
Negatives:
Crèdits finançats amb romanent líquid de tresoreria
Resultat d'operacions comercials:
Resultat pressupostari ajustat:

109.217,68 €
239.705,07 €
0,00 €
0,00 €
474.701,32 €

Romanents de crèdit
Crèdits definitius:
Obligacions reconegudes:
Romanents de crèdit:

7.753.458,49 €
6.993.411,53 €
760.046,96 €

Romanent de tresoreria
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre:
Del Pressupost corrent:
De Pressupostos tancats:
D'operacions comercials:
D'operacions no pressupostàries:
Ingressos realitzats pendents d‟aplicació definitiva
Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:
Del Pressupost corrent:
De Pressupostos tancats:
De devolució d'ingressos No Pressupostaris:
D'operacions comercials:
D‟operacions no pressupostàries:
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva:
Fons líquids a 31 de desembre:
Romanent de tresoreria total:
Saldos de dubtós cobrament
Afectat a despeses amb finançament afectat:
Lliure per a despeses generals:

4.185.624,75 €
975.722,26 €
3.154.220,35 €
0,00 €
98.331,78 €
42.649,65 €
1.969.250,10 €
101.573,99 €
426.395,91 €
0,00 €
0,00 €
1.441.280,20 €
0,00 €
199.237,35 €
2.415.612,00 €
1.319.091,21 €
625.503,78 €
471.017,01 €

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
Pressupost d’ingressos:
Previsions inicials:
Modificacions:
Previsions definitives:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Drets recaptats nets:

461.300,00 €
0,00 €
461.300,00 €
457.248,88 €
0,00 €
444.532,88 €

Pressupost de despeses:
Crèdits inicials:
Modificacions:
Crèdits definitius:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments ordenats:
Pagaments líquids:

461.300,00 €
0,00 €
461.300,00 €
457.061,99 €
457.061,99 €
457.061,99 €
455.033,31 €
455.033,31 €
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Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:
Drets reconeguts nets:
Drets recaptats nets:
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre:

457.248,88 €
444.532,88 €
12.716,00 €

Obligacions reconegudes netes:
Pagaments líquids:
Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:

457.061,99 €
455.033,31 €
2.028,68 €

Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament procedents de
Pressupostos tancats:
Drets reconeguts nets procedents de Pressupostos tancats:
Drets recaptats nets procedents de Pressupostos tancats:
Drets pendents de cobrament procedents de Pressupostos
tancats:
Obligacions reconegudes netes procedents de Pressuposts
tancats:
Pagaments realitzats procedents de Pressupostos tancats:
Obligacions pendents de pagament procedents de Pressupostos
tancats:

40.439,61 €
38.680,51 €
1.759,10 €
5.854,70 €
4.993,45 €
861,25 €

Resultat pressupostari de l'exercici:
Drets reconeguts nets:
Obligacions reconegudes netes:
Resultat pressupostari:
Desviacions de finançament en despeses amb finançament
afectat:
Positives:
Negatives:
Crèdits finançats amb romanent líquid de tresoreria
Resultat d'operacions comercials:
Resultat pressupostari ajustat:

457.248,88 €
457.061,99 €
186,89 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
186,89 €

Romanents de crèdit
Crèdits definitius:
Obligacions reconegudes:
Romanents de crèdit:

461.300,00 €
457.061,99 €
4.238,01 €

Romanent de tresoreria
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre:
Del Pressupost corrent:
De Pressupostos tancats:
D'operacions comercials:
D'operacions no pressupostàries:
Ingressos realitzats pendents d‟aplicació definitiva
Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:
Del Pressupost corrent:
De Pressupostos tancats:
De devolució d'ingressos pressupostaris:
D'operacions comercials:
D‟operacions no pressupostàries:
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva:
Fons líquids a 31 de desembre:

19.241,91 €
12.716,00 €
1.759,10 €
0,00 €
4.766,81 €
0,00 €
9.103.72 €
2.028,68 €
861,25 €
0,00 €
0,00 €
6.213,79 €
0,00 €
43.384,06 €
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Romanent de tresoreria total:
Saldos dubtós cobrament
Afectat a despeses amb finançament afectat:

53.522,25 €
20,00 €

Lliure per a despeses generals:

53.502,25 €

PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA
Pressupost d’ingressos:
Previsions inicials:
Modificacions:
Previsions definitives:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Drets recaptats nets:

84.730,00 €
0,00 €
84.730,00 €
85.424,51 €
0,00 €
81.825,75 €

Pressupost de despeses:
Crèdits inicials:
Modificacions:
Crèdits definitius:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments ordenats:
Pagaments líquids:

84.730,00 €
0,00 €
84.730,00 €
83.654,43 €
83.654,43 €
83.654,43 €
80.039,73 €
79.974,15 €

Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:
Drets reconeguts nets:
Drets recaptats nets:
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre:
Obligacions reconegudes netes:
Pagaments líquids:
Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:

85.424,51 €
81.825,75 €
3.598,76 €
83.654,43 €
79.974,15 €
3.680,28 €

Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament procedents de
Pressupostos tancats:
Drets reconeguts nets procedents de Pressupostos tancats:
Drets recaptats nets procedents de Pressupostos tancats:
Drets pendents de cobrament procedents de Pressupostos
tancats:
Obligacions reconegudes netes procedents de Pressuposts
tancats:
Pagaments realitzats procedents de Pressupostos tancats:
Obligacions pendents de pagament procedents de Pressupostos
tancats:

7.642,93 €
4.976,11 €
2.666,82 €
1.760,01 €
1.760,01 €
0,00 €

Resultat pressupostari de l'exercici:
Drets reconeguts nets:
Obligacions reconegudes netes:
Resultat pressupostari:
Desviacions de finançament en despeses amb finançament
afectat:

85.424,51€
83.654,43€
1.770,08 €
0,00 €
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Positives:
Negatives:
Crèdits finançats amb romanent líquid de tresoreria
Resultat d'operacions comercials:
Resultat pressupostari ajustat:

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.770,08 €

Romanents de crèdit
Crèdits definitius:
Obligacions reconegudes:
Romanents de crèdit:

84.730,00 €
83.654,43 €
1.075,57 €

Romanent de tresoreria
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre:
Del Pressupost corrent:
De Pressupostos tancats:
D'operacions comercials:
D'operacions no pressupostàries:
Drets de difícil o impossible recaptació:
Ingressos realitzats pendents d‟aplicació definitiva
Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:
Del Pressupost corrent:
De Pressupostos tancats:
De devolució d'ingressos pressupostaris:
D'operacions comercials:
D‟operacions no pressupostàries:
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva:
Fons líquids a 31 de desembre:
Romanent de tresoreria total:
Saldos dubtós cobrament
Afectat a despeses amb finançament afectat:

7.526,71 €
3.598,76 €
2.666,82 €
0,00 €
1.261,13 €
0,00 €
0,00 €
4.262,92 €
3.680,28 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
582,64 €
0,00 €
5.174,03 €
8.437,82 €
1.066,32 €

Lliure per a despeses generals:

7.371,50 €

PATRONAT EMISSORA MUNICIPAL RADIO GELIDA
Pressupost d’ingressos:
Previsions inicials:
Modificacions:
Previsions definitives:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Drets recaptats nets:

26.050,00 €
0,00 €
26.050,00 €
24.458,00 €
0,00 €
23.351,33 €

Pressupost de despeses:
Crèdits inicials:
Modificacions:
Crèdits definitius:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments ordenats:
Pagaments líquids:

26.050,00 €
0,00 €
26.050,00 €
20.244,15 €
20.244,15 €
20.244,15 €
20.225,52 €
20.225,52 €
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Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:
Drets reconeguts nets:
Drets recaptats nets:
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre:

24.458,00 €
23.351,33 €
1.106,67 €

Obligacions reconegudes netes:
Pagaments líquids:
Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:

20.244,15 €
20.225,52 €
18,63 €

Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament procedents de
Pressupostos tancats:
Drets reconeguts nets procedents de Pressupostos tancats:
Drets recaptats nets procedents de Pressupostos tancats:
Drets pendents de cobrament procedents de Pressupostos
tancats:
Obligacions reconegudes netes procedents de Pressupostos
tancats:
Pagaments realitzats procedents de Pressupostos tancats:
Obligacions pendents de pagament procedents de Pressupostos
tancats:

7.089,89 €
2.997,00 €
4.092,89 €
1.200,71 €
1.200,71 €
0,00 €

Resultat pressupostari de l'exercici:
Drets reconeguts nets:
Obligacions reconegudes netes:
Resultat pressupostari:
Desviacions de finançament en despeses amb finançament
afectat:
Positives:
Negatives:
Crèdits finançats amb romanent líquid de tresoreria
Resultat d'operacions comercials:
Resultat pressupostari ajustat:

24.458,00 €
20.244,15 €
4.213,85 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4.213,85 €

Romanents de crèdit:
Crèdits definitius:
Obligacions reconegudes:
Romanents de crèdit:

26.050,00 €
20.244,15 €
5.805,85 €

Romanent de tresoreria:
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre:
Del Pressupost corrent:
De Pressupostos tancats:
D'operacions comercials:
D'operacions no pressupostàries:
Ingressos realitzats pendents d‟aplicació definitiva
Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:
Del Pressupost corrent:
De Pressupostos tancats:
De devolució d'ingressos
No pressupostaris:
D'operacions comercials:

5.199,56 €
1.106,67 €
4.092,89 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
18.63 €
18,63 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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D‟operacions no pressupostàries:
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva:
Fons líquids a 31 de desembre:
Romanent de tresoreria total:
Saldos dubtós cobrament
Afectat a despeses amb finançament afectat:

0,00 €
0,00 €
22.363,54 €
27.544,47 €
83,60 €

Lliure per a despeses generals:

27.460,87 €

SOCIETAT MUNICIPAL GELIDA INICIATIVES
BALANÇ SOCIETAT ANONIMA MUNICIPAL

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
II Immobilitzat material
VI Actius per impost diferit
B) ACTIU CORRENT
II Existències
III Deutors comercials
1 Clients
3 Altres deutors
V IFT
VI Efectiu
TOTAL ACTIU
PASSIU
A) PATRIMONI NET
I Capital
III Reserves
V Resultat negatius exercicis anteriors
VII Resultat de l'exercici
B) PASSIU NO CORRENT
IV Passiu per impost diferit
C) PASSIU CORRENT
III Deutes a C/T
V Creditors comercials i altres comptes a pagar
TOTAL PASSIU
COMPTE DE PERDUES I GUANYS
1. Import net de la xifra de negocis
4. Provisions
5. Altres ingressos d‟explotació
7. Altres despeses d'explotació
8. Amortització d‟immobilitzat
111. Despeses extraordinàries
112. Ingressos extraordinaris
A) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ
12. Ingressos financers
13. Despeses financeres
B) RESULTAT FINANCER

2015

112,04
112,04
0,00
102.097,84
0,00
70.631,51
67.569,46
3.062,05
0,00
31.466,33
102.209,88

56.192,64
60.200,00
207.169,31
-211.176,67
3.081,27
16.608,80
16.608,80
26.327,17
1.981,90
24.345,27
102.209,88
2015
24.944,31
0,00
0,00
-18.496,93
-973,55
0,00
-0,05
5.473,78
00,00
-1.365,42
-1.365,42
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C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
17. Impost sobre beneficis
D) RESULTAT DE L'EXERCICI

4.108,36
-1.027,09
3.081,27

Vist l‟informe d‟Intervenció sobre l'adequació de la liquidació a la normativa aplicable.
Vist el que disposen els articles 191.3 i 193.4 i 5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 90 i 91 del
Reial decret 500/1990, de 20 d‟abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei
esmentada,
RESOLC:
1r. Aprovar la liquidació del Pressupost General de l‟Ajuntament de Gelida de l'exercici de 2015
que inclou la dels Pressupostos dels Patronats municipals i de la Societat Anònima Municipal.
2n. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que celebri.
3r. Trametre'n una còpia al Ministeri d‟Economia i Hisenda i al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.”

El Ple es dóna per assabentat de la Liquidació del Pressupost de l‟exercici de 2015.»
3. APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA REFERENTA
TRIBUTS I PREUS PÚBLICS I MULTES DE CIRCULACIÓ DE L’ORGT PER A
L’EXERCICI 2015
Lluís Valls: «El següent punt de l‟ordre del dia seria l‟aprovació del compte de gestió
recaptatòria de l‟ORGT per l‟exercici 2015, que determina, en base al que s‟ha
presentat per part de l‟Organisme, en referència als tributs que s‟havien de cobrar, els
que estan pendents de pagament en període voluntari a data 31 de desembre. Pel que
fa als rebuts, que estan vinculats al padró, serien 18.048,50 € i les liquidacions
103.429,73 €. Pel que fa al pendent de cobrament en executiva, a data de 31 de
desembre pel que fa als rebuts, 574.661,95 € i les liquidacions 804.379,17. Pel que
faria al cobrament del pendent de cobrament de multes de circulació per sancions
imposades per l‟Ajuntament 22.125,53 €. La proposta és la següent:»
«Vist els Comptes de la Gestió Recaptatòria rendits per l‟Organisme de Gestió
Tributària de l‟exercici 2015 referents a tributs i preus públics, així com de multes de
circulació corresponents a l‟exercici 2015.
Vist els informes de l‟interventor municipal, que diuen:
“Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió
Tributària durant l’exercici 2015 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per
rebut i liquidacions d’ingrés directe, liquidats per l’Ajuntament de Gelida.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixin en el Compte
coincideixen amb els fons transferits a l’Ens.
Vist la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels
drets a cobrar, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les
quanties següents:
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de
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2015:
Rebuts:
Liquidacions:

18.048,50 €
103.429,73 €

- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de
2015:
Rebuts:
574.661,95 €
Liquidacions:
804.379,17 €
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.
S’informa favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2015
presentada per l’ORGT.”
“Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions
imposades per l’Ajuntament de Gelida, que ha estat rendida per l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i corresponent a l’exercici 2015.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels
drets a cobrar, com estableix l’article 209 del text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals i que importa les quanties següents:
Pendent de cobrament en data 31 de desembre, per import de 22.125,53 €.
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.
S’informa favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2015
presentada per l’ORGT.”
En virtut de tot això es proposa al Ple de la Corporació l‟adopció del següent dictamen:
1r.

Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria rendit per l‟Organisme de Gestió
Tributària de l‟exercici 2015 referents a tributs i preus públics.

2n.

Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria rendit per l‟Organisme de Gestió
Tributària de l‟exercici 2015 referents a multes de circulació.

3r.

Incloure els comptes així aprovats, d'acord amb el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, al compte general de recaptació de
l'Ajuntament de Gelida juntament amb d‟altres drets econòmics gestionats de
forma directa per part de l'Ajuntament de Gelida per formar així el compte
general de l'Ajuntament a efectes de la seva aprovació.

4t.

Notificar aquest acord a l'Organisme de Gestió de Tributs depenent de la
Diputació de Barcelona.

5è.

Facultar el Sr. Alcalde per tal que signi qualsevol documentació conduent a
l'execució dels acords presos.»

No hi ha més intervencions, raó per la qual se sotmet la proposta a votació, la qual
s‟aprova per unanimitat dels assistents, concorrent els vots a favor dels senyors Lluís
Valls Comas, Carlos Arranz Barquet, Sergio Sarmiento Garcia, Jesús Gómez Morón
(PSC), de les senyores Maria Rigau Navarro, Montserrat Nicolau Bargalló i Mariana
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Miró Minaya (PSC), del senyor Josep Anfruns Daví (ICV-EUiA), de les senyores Lluïsa
Llop Fernàndez i Margarida Bertran Morell i del senyor Daniel Garcia Peris (ERC) i de
la senyora Susanna Costa Pérez (CUP).
4. PRENDRE CONEIXEMENT DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT
ALS MARCS PRESSUPOSTARIS 2017-2019
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El següent punt de l‟ordre, que tampoc caldrà votar, és prendre
coneixement de l‟informe d‟intervenció corresponent als marcs pressupostaris dels
anys 2017-2019. Amb aquest informe es dona compliment és el que indica entre
altres, la Llei 2/2012, de 27 d‟abril, d‟estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
que dins de les seves consideracions estableix que les administracions públiques
elaboraran un marc pressupostari a mitjà termini, en el que s‟emmarcaran els
pressupostos anuals, a través del qual es garantirà una programació pressupostària
coherent amb els objectius d‟estabilitat pressupostària i de deute pública. L‟informe ha
estat presentat també als regidors i regidores, forma part de la documentació d‟aquest
dictamen, i com que se n‟ha de prendre coneixement, ho donaríem ja per presentat.»
«Vist l‟informe d‟Intervenció relatiu al compliment de la Llei Orgànica 2/2012
d‟estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera respecte als marcs pressupostaris
a mitjà termini 2017-2019.
Es proposa al Ple de la Corporació:
1r.

Prendre coneixement de l‟informe d‟Intervenció relatiu al compliment de la Llei
Orgànica 2/2012 d‟estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera respecte
als marcs pressupostaris a mitjà termini 2017-2019 i del qual resulta que
aquesta Corporació compleix els controls de la Llei Orgànica 2/2012 en els
marcs pressupostaris presentats pel període 2017-2019.»

5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC EN SUPORT AL SENYOR MARCEL
SURIÀ EX ALCALDE DE SANTA FE DEL PENEDÈS
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El següent punt de l‟ordre del dia és una de les mocions que es van
presentar per part d‟ERC. Hi ha hagut una petició per e-mail de la regidora de la CUP
d‟encapçalar també aquesta moció, i per part dels grups que formem part del govern
també ens hi afegiríem, inclús CDC, per tant, seria una moció de l‟Ajuntament de
Gelida. Té la paraula la senyora Lluïsa Llop.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d‟ERC:
Lluïsa Llop: «Bona nit. Gràcies senyor alcalde. En primer lloc manifestar que és una
satisfacció que aquesta moció presentada pel grup d‟ERC, hagi vist la seva conversió
en una moció que presenta tot l‟Ajuntament de Gelida perquè entenem que és
important i que si alguna vegada ens hem de posar tots d‟acord, segurament en
aquesta moció és una de les que més sentit té. Aquesta moció no vol res més que
mostrar la solidaritat de l‟Ajuntament de Gelida amb en Marcel Surià, ex alcalde de
Santa Fe del Penedès, un ex alcalde del poble més petit de l‟Alt Penedès, que és cert
que es va saltar la normativa i va incomplir la llei, però ho va fer per ajudar persones
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que tenien molts problemes i que necessitaven, com a immigrants que eren, uns
papers com si estiguessin empadronats a Santa Fe, per tal que tinguessin dret a
accedir a molts serveis, i això va fer que el Marcel Surià acabés a la presó. Va
incomplir la llei per ajudar aquestes persones i no ho va fer ni per diners ni per
ambició. És cert que després es va demostrar que hi havia un entramat d‟una màfia
que traficava amb aquests papers, sense que el Marcel Surià ho sabés i que de fet
quan se‟l va avisar, de seguida es va posar a disposició de la justícia per poder deixar
al descobert aquesta màfia i aixecar tot aquest procediment. Això a més, es complica
amb el fet que quan se li dona una sentència de dos anys se li aconsella que no hi
recorri perquè no entrarà a presó i ja estarà subsanat, però si que va recórrer la
Fiscalia, amb la mala sort que al Suprem hi ha una pena superior en aquesta i resulta
que ell no va poder al·legar perquè no havia al·legat a la primera sentència. Per tant,
és d‟aquells casos on quan veiem un munt de polítics corruptes i que vivien en un
sistema absolutament pervers i podrit, on per l‟únic que servien és per al guany
individual o dels partits i ens trobem que l‟única persona política que va a la presó és
un alcalde absolutament honest, que el que fa o fa per intentar donar una vida millor a
una gent que ho necessita molt. Creiem que és de justícia demanar aquesta solidaritat
de l‟Ajuntament de Gelida i esperar que el Consell de Ministres i que el indults
penitenciaris permetin que aviat pugui tornar a casa, amb els seus fills el més aviat
possible. Gràcies.
El text de la moció és el següent:»
«El dia 29 de febrer va ingressar a la presó el Sr. Marcel Surià, ex alcalde de Santa Fe
del Penedès, per complir la incomprensible condemna de dos anys i tres mesos
imposada pel Tribunal Suprem. Una sentència que va arribar després que Fiscalia
presentés recurs a una primera sentència de dos anys i una multa econòmica de
l‟Audiència de Barcelona, en la qual l‟exalcalde evitava el seu ingrés a presó.
La signatura d‟informes irregulars de residència per a immigrants del seu municipi li ha
comportat a aquest ex alcalde una condemna final de més de dos anys de presó que
el va obligar ahir a entrar al centre penitenciari.
Al llarg periple judicial, amb reconeixement de delicte i col·laboració amb els cossos
policials per evitar l‟entrada a presó, s‟hi afegeix la denegació per part del Govern del
Partit Popular de l‟indult sol·licitat per l‟exalcalde. Per aquest indult es va al·legar
vulnerabilitat de les persones a qui anaven destinats els informes signats i la
demostració que en cap cas hi va haver benefici econòmic.
Davant d‟aquesta negativa del govern espanyol, cal expressar disconformitat per
aquesta decisió. Una decisió que, d‟acord amb la normativa que regula l‟indult, no cal
justificar ni raonar, donant a l‟executiu espanyol un poder incomprensible, i que en
aquest cas ha portat a la presó a una persona les actuacions del qual no han generat
cap perjudici per ningú.
Ens posem al costat del Sr. Surià, perquè considerem que, un cop més, es descarrega
sobre determinades autoritats públiques les culpes d‟uns problemes que no només els
sobrepassen en mitjans personals, materials i econòmics, sinó que desborden de lluny
les seves competències.
El Sr. Surià només va ser conscient d‟un problema humanitari al seu municipi que
afectava a les persones, i la seva resposta va ser ajudar i buscar solucions. La feina
que fan dia a dia tots i cadascun dels alcaldes i alcaldesses del nostre país.
Per tot això exposat, el grup municipal d‟ERC a Gelida proposa l‟adopció dels
següents:
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ACORDS
1. Mostrar la solidaritat del Ple de l‟ajuntament de Gelida amb l‟exalcalde de Santa
Fe del Penedès Marcel Surià per la condemna que l‟obliga a entrar a presó per
la signatura d‟informes de residència per a immigrants.
2. Demanar des de l‟ajuntament de Gelida al Consell de Ministres del Regne
d‟Espanya que concedeixi l‟indult a l‟exalcalde Marcel Surià
3. Donar trasllat de l‟aprovació d‟aquesta moció a la Conselleria de Governació de
la Generalitat de Catalunya, al Ministeri de Justícia del Regne d‟Espanya i al
Consell comarcal de l‟Alt Penedès.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Bé. Tal com ja s‟ha manifestat per part de la resta de grups ens afegim a
aquest suport i també a aquesta voluntat de sol·licitar la revocació d‟aquesta pena i
donar-li l‟indult que ja es va demanar en el seu moment, i que també va rebre el suport
de la totalitat d‟Ajuntaments de la comarca i de més enllà.»

No hi ha més intervencions, raó per la qual se sotmet la proposta a votació, la qual
s‟aprova per unanimitat dels assistents, concorrent els vots a favor dels senyors Lluís
Valls Comas, Carlos Arranz Barquet, Sergio Sarmiento Garcia, Jesús Gómez Morón
(PSC), de les senyores Maria Rigau Navarro, Montserrat Nicolau Bargalló i Mariana
Miró Minaya (PSC), del senyor Josep Anfruns Daví (ICV-EUiA), de les senyores Lluïsa
Llop Fernàndez i Margarida Bertran Morell i del senyor Daniel Garcia Peris (ERC) i de
la senyora Susanna Costa Pérez (CUP).
6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER REBUTJAR LA LEGITIMITAT DE
LA MONARQUIA ESPANYOLA
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El següent punt de l‟ordre del dia és la moció del grup municipal d‟ERC
per rebutjar la legitimitat de la monarquia espanyola. Dir que per part de la CUP s‟ha
fet arribar la petició de que també encapçala aquesta moció. Té la paraula el senyor
Daniel Garcia Peris.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d‟ERC:
Daniel Garcia: «Bona nit. Gràcies senyor alcalde. “Te escribí cuando salió el artículo
de lo de las tarjetas en la mierda de LOC y ya sabes lo que pienso Javier. Sabemos
quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos respetamos. Lo demás,
merde. Un beso compi yogui (miss you!!!).” Aquest és un dels missatges que s‟han
donat a conèixer aquests dies del penúltim escàndol de la Casa Reial Española i es
tracta d‟un missatge de suport a un dels empresaris implicats en l‟escàndol de les
targetes black de Bankia i Caja Madrid, de l‟octubre de 2014, en el que hi havia una
despesa indeterminada i sense control de cada conseller, entre ells l‟empresari Javier
López Madrid i cal recordar que aquesta entitat ve rebre 23.000.000.000 € dels fons
públics, dels impostos de tothom. Com deia, és un dels últims escàndols que i ha, i n‟hi
pot haver més. Per tant, aquesta és una de les raons „ n‟hi ha moltes més que
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detallarem en la lectura de la moció, per la qual demanem rebutjat la legitimitat de la
monarquia espanyola. El text de la moció diu el següent:
«Atès que el monarca espanyol Felip de Borbó, en tant que cap d'estat del Regne
d‟Espanya, representa la màxima figura institucional d‟un Estat que impedeix el lliure
exercici del dret a decidir del poble de Catalunya,
Atès que la monarquia com a institució representa uns valors completament allunyats
de la igualtat entre ciutadans i de la democràcia,
Atès que la monarquia espanyola va ser restituïda per la dictadura feixista del General
Francisco Franco que va oprimir de forma salvatge la població de Catalunya i de la
resta de l‟estat,
Atès que la monarquia, com a màxima institució de l'Estat Espanyol, no ha demanat
mai perdó pels crims contra la humanitat durant la dictadura feixista,
Atès que la monarquia sempre ha menyspreat la llengua catalana,
Atès que la monarquia espanyola ha fet de la seva posició privilegiada el seu modus
vivendi atresorant una immensa fortuna de la qual no se'n sap la procedència,
Atesos els nombrosos casos de corrupció que assetgen la monarquia encapçalada per
Felip VI que impliquen membres directes de la seva família que per primera vegada
s‟han d‟asseure davant dels Tribunals per delictes de corrupció,
Atesa la falta de respecte institucional de Felip de Borbó cap a la presidenta del
Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, negant-se a rebre-la en audiència pública
el passat dilluns 11 de gener perquè li fos comunicat el nomenament del nou president
de la Generalitat de Catalunya,
Atesa la postura no neutral que ha adoptat Felip de Borbó envers el procés polític que
viu Catalunya, i atès que, a priori, se li hauria de pressuposar una neutralitat
institucional que sí que han adoptat altres monarquies com la britànica en el conflicte
polític entre Escòcia i el Regne Unit,
Per tot això exposat, el grup municipal d‟ERC a Gelida proposa l‟adopció dels
següents
ACORDS:
1.- No reconèixer la legitimitat de Felip de Borbó ni de qualsevol altre representant de
la monarquia espanyola en tant que representants d‟una institució restaurada
personalment pel General Franco, protagonista de nombrosos casos de corrupció on
s'ha aprofitat de la seva influència, símbol d'un Estat que impedeixi el lliure exercici del
dret a decidir del poble de Catalunya
2.- Evitar participar com ajuntament en cap acció o acte que representi el
reconeixement de la figura de Felip de Borbó o de la monarquia espanyola.
3.- Revisar el nomenclàtor de carrers municipal per eradicar tota presència de
referències a la monarquia espanyola.
4.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal de l‟Alt Penedès.
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5.- Comunicar els acords adoptats en sessió plenària a la Casa Reial espanyola.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Moltes gràcies. Alguna intervenció per part dels grups? Senyor Pep
Anfruns.»
Pren la paraula el senyor Josep Anfruns Daví, regidor d‟ICV-EUiA:
Josep Anfruns: «Davant d‟aquesta moció la primera cosa que vull dir és que des dels
16 anys em considero profundament republicà i sempre ho he estat. Una altra cosa és
que les lleis són les que són, i ens agradi o no, la monarquia espanyola està aprovada
en el referèndum, de la reforma política, referèndum de la Constitució, tots ells amb
una gran majoria. Jo sempre he pensat que les monarquies, almenys històricament,
sempre han caigut, com per exemple per Cromwell o per Robespierre amb la
guillotina. O es guillotina el rei o es canvia la llei. Però si no som capaços de guillotinar
els Borbons el que hem de fer és canviar les lleis. Potser el tema que hem de
plantejar-nos és com s‟ha de fer perquè la monarquia deixi de ser el règim que ens
governa i puguem tenir una república.
Hi ha hagut uns referèndums, que són els pocs referèndums vinculants que s‟han fet a
l‟Estat Espanyol, i són el de la reforma política, el de la OTAN i el de la constitució, i
aquests han tingut el resultat que han tingut, per tant, insisteixo, o canviem les lleis o
guillotinem els reis. Jo no sé si vostès estan en condicions de guillotinar els reis. Jo si
convé m‟hi apuntaré, però no sé si en aquests moments podem muntar una guillotina a
Gelida. L‟altre tema és que no els hem de reconèixer, són ells que es reconeixen sols.
No volem participar? Tampoc. I això del nomenclàtor, em sembla que no n‟hi ha cap
de carrer. Tot plegat em sembla una mica extemporani, i també li he de dir que em
sorprèn que amb les problemàtiques que hi ha en el dia a dia, estiguin tant aficionats a
temes que tenen tant poca transcendència en el dia a dia de la nostra activitat. Per
acabar només diria que si del que es tracta és de dir quins són els meus rivals polítics,
evidentment la monarquia, però avui per avui jo també hi posaria els corruptes,
confessos i convictes, per exemple el senyor Millet, el senyor Bustos, el senyor Pujol,
el senyor Ausàs... Jo si hem de denunciar algú seria a aquests, que són els que
realment consideraria no grats. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Senyora Susanna Costa de la CUP.»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «Molt bona nit a tothom. Nosaltres com s‟ha explicat abans, donem
suport a aquesta moció presentada per ERC i com deia el senyor Anfruns, les lleis són
les que són, però per sort, vivim en una democràcia, on podem expressar lliurement el
que pensem i per tant, que els republicans puguem dir que no reconeixem el rei, es pot
dir, i si ho pensem així, crec que estem en tot el dret de reclamar que es digui que no
és grata la presència d‟alguna persona o del mateix rei. La CUP precisament, darrera
de tot aquest tema, ja érem independentistes des d‟aquell moment i per tant, estem
recolzant aquesta moció. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El grup municipal del PSC no donarà suport a aquesta moció. Entenem
que ara tampoc és pertinent, i que hi ha altres temes que ens haurien de preocupar.
Pel que fa referència als carrers, en aquests moments no n‟hi ha cap, i ja va ser en el
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primer ajuntament democràtic en què hi va haver un seguit de carrers que si que feien
referències, com era el carrer Generalísimo, que ara és el carrer Major, el carrer José
Antonio, que també és carrer Major i part del carrer del Pi, o l‟Onze de Setembre que
abans era 23 de Enero, o la Plaça dels Màrtirs. Tots aquells carrers que tenien aquest
vincle han deixat d‟existir. Senyor Garcia Peris.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d‟ERC:
Daniel Garcia: «Volia fer referència al que ha dit el senyor Anfruns, que ha dit uns
noms a l‟atzar, i que ha parlat del senyor Ausàs. Només dir-li que corrupte és el que
dins del seu mandat o càrrec a l‟administració és corrupte. Evidentment el senyor
Ausàs ha estat condemnat però per una activitat privada que no tenia a veure amb la
seva activitat dins de l‟administració, o quan va ser membre electe. No hi ha cap
membre d‟ERC que hagi estat condemnat per corrupció política. Després dir-li que la
moció que presentem és plenament d‟actualitat. He llegit un whattsap i si vol li llegeixo
més coses. Es deia que ara a València l‟única cosa que funciona és la corrupció i
tenim el judici que s‟està fent a Palma a la germana del rei. És plenament d‟actualitat i
ens afecta, i molt, al dia a dia a tots nosaltres. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Josep Anfruns Daví, regidor d‟ICV-EUiA:
Josep Anfruns: «Totalment d‟acord, però de tots aquests judicis encara no hi ha
condemnes, mentre que el senyor Ausàs, sent conseller d‟Interior es dedicava al
contraban i ha estat condemnat. I era el que es dedicava controlar les fronteres que ell
mateix es saltava.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Si us plau, intervinguin per torns, perquè perdem el nord tots plegats.
Senyora Lluïsa Llop, si té res més a dir?»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d‟ERC:
Lluïsa Llop: «Una puntualització. Era conseller de Governació i qui controla les
fronteres en aquest país és el conseller d‟Interior i, miris les dates, no feia contraban
quan era conseller, va ser posterior. No tinc cap interès en defensar el senyor Ausàs.
Està convicte i a presó, però no per corrupció que és el que li aclaria el senyor Garcia
Peris.»

No hi ha més intervencions, raó per la qual se sotmet la proposta a votació, la qual es
rebutja per majoria absoluta dels assistents, concorrent els vots contraris dels senyors
Lluís Valls Comas, Carlos Arranz Barquet, Sergio Sarmiento Garcia, Jesús Gómez
Morón (PSC), de les senyores Maria Rigau Navarro, Montserrat Nicolau Bargalló i
Mariana Miró Minaya (PSC), del senyor Josep Anfruns Daví (ICV-EUiA) i els vots
favorables de les senyores Lluïsa Llop Fernàndez i Margarida Bertran Morell i del
senyor Daniel Garcia Peris (ERC) i de la senyora Susanna Costa Pérez (CUP).
B)

PART DE CONTROL
7. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL DARRER PLE ORDINARI

Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
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Lluís Valls:«Passaríem al sisè punt de l‟ordre del dia que seria que seria la dació de
compte dels decrets d‟alcaldia núm.314/2015 a 367/2015i 01/2016 a 14/2016, que
també han estat tramesos per correu electrònic.
NÚM.

DATA

RESOLUCIÓ

15

15-01-2016

Convocatòria sessió ordinària del Ple pel dia 19 de gener de 2016

16

16-01-2016

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 16003320

17

18-01-2016

Compactació lactància i reducció jornada DAG

18

19-01-2016

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 21 de
gener de 2016

19

19-01-2016

Declarar definitiva l‟aprovació del Pressupost

20

20-01-2016

Restitució realitat física alterada JMPS

21

21-01-2016

Delegació d‟alcaldia

22

21-01-2016

Sol·licitar l pràctica de nota marginal de declaració d‟obra nova parcel·la
1082

23

23-01-2016

Nomenament cap accidental de la Policia Local

24

26-01-2016

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 28 de
gener de 2016

25

28-01-2016

Contractació per urgència treballadora familiar SCC

26

01-02-2016

Imposició segona multa coercitiva Ordre execució 2015/15

27

01-02-2016

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 16004588

28

02-02-2016

Nomenament cap accidental de la Policia Local

29

02-02-2016

Contractació educadora llar infants RPR

30

02-02-2016

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 4 de febrer
de 2016

31

03-02-2016

Imposició primera multa coercitiva Ordre execució Avda. Martivell, 29

32

04-02-2016

Contractació màxima urgència educadora llar infants AGP

33

03-02-2016

Baixes d‟ofici del padró

34

05-02-2016

Autorització tancament temporal camí de la Font Societat Caçadors el dia
6/02/16

35

08-02-2016

Pròrroga Comissió Serveis agent policia SCC

36

08-02-2016

Nomenament agent policia local ELB

37

08-02-2016

Nomenament agent policia local SAC

38

09-02-2016

Multa i ordenament de restitució realitat física alterada terreny Cases Noves

39

09-02-2016

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 11 de
febrer de 2016

40

09-02-2016

Restitució realitat física alterada terreny Cases Noves

41

11-02-2016

Delegació alcaldia

42

11-02-2016

Ampliació contracte conserge Centre Cívic fins 30 de juny

43

11-02-2016

Incoació expedient baixa ofici del Padró
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44

11-02-2016

Incoació expedient baixa ofici del Padró

45

11-02-2016

Incoació expedient baixa ofici del Padró

46

11-02-2016

Incoació expedient baixa ofici del Padró

47

11-02-2016

Incoació expedient baixa ofici del Padró

48

11-02-2016

Incoació expedient baixa ofici del Padró

49

11-02-2016

Incoació expedient baixa ofici del Padró

50

11-02-2016

Incoació expedient baixa ofici del Padró

51

11-02-2016

Incoació expedient baixa ofici del Padró

52

11-02-2016

Suspensió obres Avda. Martivell, 63

53

11-02-2016

Suspensió obres C/ Parellada, 26 Urb. Safari

54

11-02-2016

Reposició realitat física alterada C/ Cabernet, 38 Urb. Safari

55

11-02-2016

Reposició realitat física alterada C/ Cabernet, 40 Urb. Safari

56

16-10-2015

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 11 de
febrer de 2016

57

17-02-2016

Arxiu actuacions exp. 2015/04 realitat física alterada

58

17-02-2016

Arxiu actuacions exp. 2015/11 realitat física alterada

59

17-02-2016

Reposició realitat física alterada C/ Rossinyol, 18 Urb. Martivell

60

17-02-2016

Reposició realitat física alterada Can Duran de la Costa

61

19-02-2016

Contractació d‟urgència agent Policia Local

62

22-02-2016

Reposició realitat física alterada Carrer Paperers, 6

63

23-02-2016

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 25 de
febrer de 2016

64

24-02-2016

Suspensió d‟obres C/ Cadí, 5, bxs. 1a

65

24-02-2016

Suspensió d‟obres Rda. President Francesc Macià, 32-34, edif. G

66

25-02-2016

67

01-03-2016

68

01-03-2016

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 16006947

69

01-03-2016

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 16008490

70

01-03-2016

Contractació netejadora per màxima urgència PGZ

71

01-03-2016

Desestimació al·legacions exp. multes 15/A-0251

72

01-03-2016

Estimació al·legacions exp. multes 15/A-0236

73

01-03-2016

Estimació al·legacions exp. multes 16/A-0018

74

01-03-2016

Estimació al·legacions exp. multes 15/A-0227

75

02-03-2016

Contractació educadora llar per màxima urgència RPR

76

03-03-2016

Cessament comissió serveis agent policia SCC

Interposició de recurs d‟apel·lació contra Sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya i designació de lletrat
Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 3 de març
de 2016
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77

03-03-2016

Concessió excedència voluntària SCC

78

04-03-2016

Baixes d‟ofici del padró

79

04-03-2016

Aprovació liquidació Pressupost General 2015

80

07-03-2016

Delegació alcaldia

81

07-03-2016

Baixa d‟ofici del padró

82

07-03-2016

Baixes d‟ofici del padró

8. MOCIONS URGENTS
No n‟hi ha.
9. PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Passaríem a l‟apartat de precs i preguntes. Senyora Susanna Costa, de
la CUP.»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «Al passat Ple ordinari vam demanar el llistat de subvencions que
s‟havien demanat a la Diputació del Catàleg de Serveis i han transcorregut aquest dos
mesos i encara no se‟ns ha fet arribar cap llistat, Més que res és saber si ho hem de
demanar amb una instància o el tindrem aviat?
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Li farem arribar.»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «Igualment doncs el llistat del que es demani a la mesa de
concertació, que sabem que hi ha termini fins el 31 de març per presentar aquestes
subvencions i també ens agradaria que ens el fessin arribar, i si més no que es pogués
publicar al portal obert donat que això és una cosa pública i pot ser del coneixement de
tothom.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Li farem arribar. Alguna pregunta? Senyor Garcia Peris.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d‟ERC:
Daniel Garcia: «Abans de començar el ple, els hi he comentat als senyors regidors,
pensant que era una bona idea, que gràcies a l‟aplicació Periscope que emet vídeo en
directe, poder fer una retransmissió en directe del Ple, perquè com he sabut fins fa uns
anys teníem Gelida Televisió que retransmetia els plens, a més de Ràdio Gelida, i tots
els gelidencs ho podien veure des de casa. Malauradament ara això no és així he
pensat que seria una bona opció i he tingut la cortesia de comunicar-ho, perquè si per
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exemple algú del públic ho gravés sense dir res, es podria fer perfectament ja que els
plens són públics i del que es tracta és de donar-hi transparència i visibilitat.
Malauradament ara mateix no tenim públic a excepció dels dos membres de Ràdio
Gelida que estan aquí per la retransmissió. Com que se m‟ha demanat i no s‟havia
comunicat abans i tot i que no calia, per no crear cap problema, no l‟hem fet, l‟hem
retirat, però si que demanaria que pel proper ple, que sigui possible i si cal parlar-ne
abans, en parlem, però no hi hauria d‟haver cap mes problema.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «En parlarem abans de la celebració del proper ple per arribar a un acord,
perquè no tenim cap problema amb la transparència ni amb la visualització del
contingut dels plens. Senyora Susanna Costa, de la CUP.»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «Gràcies senyor alcalde. Hem estat coneixedors de que la setmana
del 13 al 17 de juny es celebra la setmana de l‟energia i volem saber si a Gelida també
es celebrarà aquesta setmana. És una campanya que pretén sensibilitzar la societat
en relació a l‟estalvi i a l‟eficiència energètica, i hi ha tot un catàleg amb activitats per
realitzar als municipis tant a nivell d‟escoles, a nivell d‟entitats, a nivell de ciutadans i
volíem saber si Gelida també formarà part d‟aquesta setmana de l‟energia.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Ens sembla una bona iniciativa, i intentarem tenir-ho en compte. Senyora
Lluïsa Llop, d‟ERC.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d‟ERC:
Lluïsa Llop: «Gràcies senyor alcalde. El què els hi farem ara no sé ben bé si és un
prec o una pregunta. A veure. Al ple del 29 de setembre de 2015, arran de què vam
presentar la moció d‟ERC per la millora de la transparència a l‟ajuntament va sortir el
tema del ROM i se‟ns va dir que si, que ho faríem. En el ple del 17 de novembre del
2015 també vam treure el tema del Reglament Orgànic Municipal i se‟ns va dir
textualment que precisament en parlaven ahir amb la senyora secretària que ens
farien arribar una proposta del ROM, de fet un document base i que posaríem en
funcionament aquest calendari, faríem quatre reunions, etc. 19 de gener, exactament
el mateix, i ens tornen a respondre que si, que ho farien, que ja hi havia un document
que ens arribaria juntament amb un calendari de reunions. He anat recollint papers, i
n‟hi ha des del 29 de gener del 2008, que era quan es constituïa la comissió d‟estudi
del Reglament Orgànic Municipal. Li porto les tres versions que ja ens han enviat des
del 2008. Si us plau, podem fer d‟una vegada el ROM? Creiem que és important, tant
per saber com regulem l‟ajuntament i sobretot, com regulem la participació, que està
encallada, suposadament, perquè falta aquest reglament. Intentem-ho d‟una vegada.
Sé que ens tornaran a dir que sí i que ens passaran el text, però fem-ho d‟una vegada,
si us plau.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «molt bé. Senyora Susanna Costa, de la CUP.»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
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Susanna Costa: «Per part de la CUP és la darrera pregunta. Ens hem assabentat que
el pavelló ha demanat la possibilitat de tenir unes barres paral·leles perquè els infants
que facin gimnàstica puguin practicar també aquest estil i el que volem és una mica
d‟informació, perquè no queda gaire clar si és que no hi ha pressupost per poder-ho
comprar, o si és que s‟ha de demanar a la Diputació. Aclarir aquest tema, perquè
entenem que hi ha molta demanda d‟aquesta activitat, i sobretot que hi ha molta
participació femenina i entenem que cal potenciar força aquest esport, Volem una mica
d‟aclariment per saber com està la compra.»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Serveis:
Carlos Arranz: «S‟han demanat a la Diputació dins del catàleg de material, dins del
Catàleg de Serveis les barres per fer aquesta activitat. Si no arriba la subvenció
haurem d‟intentar subvencionar o assumir d‟alguna altra manera, amb pressupost del
Patronat, o amb un extraordinari, pe`ro la intenció és intentar començar el curs vinent
amb les barres paral·leles,que és una necessitat que ja està contemplada des de la
regidoria, el tècnic mateix i de la professora de gimnàstica.»
Pren la paraula la senyora Margarida Bertran Morell, regidora d‟ERC:
Marga Bertran: «Bona nit. Jo volia comentar-los-hi el tema aquell del cartell i
l‟estructura de ferro que hi ha al costat de l‟IES. En primer lloc agrair que gairebé ja
hagi desaparegut gairebé totalment l‟estructura que hi havia al costat de l‟IES. Només
ha costat dos plens aconseguir-ho, però està bé, penso que ja anem per bon camí.
Però ara s‟han deixat els quatre pals de ferro que no sabem ben bé quin final tindran, i
si els retiraran o no. També ens agradaria saber qui la retirat i quin cost ha suposat
això, i esperar que es puguin retirar els quatre pals que queden.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Tota la informació relativa a això que ens acaba de preguntar li farem
arribar.»
Pren la paraula la senyora Margarida Bertran Morell, regidora d‟ERC:
Marga Bertran: «Gràcies. Al ple del novembre els hi varem fer un prec sobre la neteja
del barri dels Tarongers i és cert que just abans de Reis es va netejar una bona part.
Ara bé, a la plaça de Pere Pallarès, a la zona enjardinada, al costat de l‟aparcament,
les herbes ho ocupen tot, i el gota a gota, el reg automàtic no funciona. De fet, no ha
funcionat mai. Volíem saber si en tenen coneixement i si tenen alguna previsió
d‟esmenar-ho.»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Serveis Municipals:
Carlos Arranz: «El gota a gota sí que ha funcionat. Una altra cosa és que s‟hagi pogut
espatllar i que el manteniment també es fa de forma bastant regular, és així. Altra cosa
és que quan hi ha períodes que creix l‟herba, fins que no està crescuda per no fer dos
actuacions diferents, se‟n fa una al final de la crescuda de l‟herba. Això es fa al Castell
i es fa a tot arreu, i aquest sistema de manteniment s‟ha fet sempre i crec que ha
funcionat. Prenem nota, llocs on hagi crescut l‟herba en podrem trobar segurament
cinquanta, i tots no es poden treure el mateix dia a tot el poble. El manteniment es va
fent, tot i que vostè considera que no és adequat.»
Pren la paraula la senyora Margarida Bertran Morell, regidora d‟ERC:
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Marga Bertran: «Em sembla que no està ben bé així. Jo li demano que s‟ho vagi a
mirar, i veurà que no està correcte. Voldria també parlar-los-hi, com d‟altres vegades
del gàlib aquell on es va empotrar un camió fa uns quants dies. S‟ha pintat el pont del
Funi, s‟han esporgat els arbres i la senyal ja es veu, però el gàlib segueix estant en les
mateixes males condicions en què estava perquè no s‟hi ha fet res. Volia saber si
tenen previsió de fer-ho o com ho tenim això.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Algunes de les coses que vostè ens va plantejar i formen part d‟algunes
de les feines que ja s‟havien de fer, esperem que es puguin dur a terme ben aviat.
Senyor Daniel Garcia Peris.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d‟ERC:
Daniel Garcia: «El següent comentari és que des de fa unes setmanes tenim un
Centre d‟Interpretació del Funicular, però des del 5 de març, just després de la
inauguració, no tenim en funcionament el més important, el Funicular. Hi ha un cartell
a la porta de l‟estació superior i a la cartellera del bus de l‟estació, on diu que fins a
nou avis, no sabem quina data i això potser és un mal símptoma, ni el cap de setmana
hi haurà Funicular. Tota la setmana hi haurà el bus-Funicular. A més, el problema que
hi ha és que aquest anunci només està allà, i ni la web de l‟Ajuntament, ni a FGC, ni
cap altre mitja ha comunicat que no funciona el Funicular, i si ve algú al cap de
setmana amb la il·lusió de poder pujar amb Funicular, no podrà fer-ho. És evident que
la primera atenció que s‟ha de fer al visitant és informar-lo del que podrà fer o no. És
per això que volem saber quines accions pensen fer al respecte.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Més que en present li parlaré en passat. Les accions que ja ha fet
l‟Ajuntament. Ens vam posar en contacte amb FGC, ens van demanar disculpes per la
deficient senyalització que s‟ha fet d‟això i hem demanat un informe tècnic que sigui el
que justifiqui el perquè d‟aquesta avaria. Aquesta avaria és prou important, l‟informe no
se‟ns ha pogut fer arribar. Avui els operaris estaven mirant la magnitud del problema.
Hi ha unes fissures que han aparegut a les rodes dels vagons i és un tema prou delicat
i que ells mateixos no es veuen en condicions de dir quin és el termini per poder
arranjar tot això. En el moment en què tinguem l‟informe, que m‟han dit que serà
demà, segons el que m‟ha dit el senyor Carles Cots, farem la nota pertinent per posarla a la web perquè som els primers interessats en saber què ha passat, com se
solucionarà, quan funcionarà i informar-ho a les persones que vulguin agafar el
Funicular, a les que vinguin o a les que són de Gelida també.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d‟ERC:
Daniel Garcia: «Ens agradaria que pogués compartir aquest informe amb nosaltres,
per ser coneixedors de quina és la situació.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Molt bé. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d‟ERC:
Daniel Garcia: «Voldríem fer-li un altre comentari. Al passat ple ordinari els hi vam
comentar que a la web municipal hi havia una opció per accedir a les actes dels plens.
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Ara ja no hi és, ja ho han modificat. Ho trobem be, però aprofitem la ocasió per saber
quan ens faran la formació que ens van dir que es faria a primers de febrer per al
personal de l‟Ajuntament per al portal de transparència, que va lligat a aquest tema.
Volem saber quina és la situació d‟aquests processos que s‟han de fer per complir la
llei en aquest tema.»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Societat del Coneixement:
Carlos Arranz: «Com ja els hi vaig dir, el mes de febrer el personal de la casa ha anat
al curs virtual del Consorci, al curs del servei de la seu-E 2.0 i de transparència. Hem
estat treballant. És una feina bastant carregosa, sobretot per part de Secretaria i
Intervenció i per qui porta també el Portal de Transparència. També els hi puc anunciar
que des d‟aquesta tarda ja està en funcionament el Portal de Transparència, en els
apartats que són la informació institucional i organitzativa, cadascun està dividit en 7 o
8 apartats. També tenim l‟Acció de Govern i la normativa on tenim l‟acció de govern i
els partits polítics, normativa i plans i programes, urbanisme i gestió documental. Un
altre apartat és convenis i subvencions, que és la relació dels contractes i la informació
de contractació pública, convenis, subvencions, concessionaris, etc. i tot allò que
representa la gestió econòmica com són els pressupostos, els tancats dels anys
anteriors, tota la gestió econòmica, l‟endeutament, el període mig de pagament, etc.
Patrimoni i finalment el serveis i els tràmits, tots els tràmits i serveis d‟atenció al
ciutadà, instàncies genèriques, esta dels serveis, etc. S‟ha obert aquesta tarda. Hi ha
molts apartats d‟aquests que vénen automatitzats per altres departaments de la
Diputació o per les publicacions al BOP i algunes que haurem d‟anar complementant
amb la participació d‟algun dels partits polítics també, però poc a poc crec que ho
anirem complementant. Tots els ajuntaments estem fent alhora aquests passos, i des
del Consorci estan bastant col·lapsats i la intenció és anar complementant aquesta
informació poc a poc. Jo crec que hi ha una bona part del Portal que ja està omplert i
que anirem complementant properament.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d‟ERC:
Daniel Garcia: «Al ple anterior, el del gener, els hi vam fer un comentari, de que per
tots és sabut que hi ha un arxiu fotogràfic de l‟Ajuntament, ja que es fan fotografies de
cada acte i realment estan molt bé, però se li hauria de donar molt més profit, perquè
de tant en tant en veiem alguna al balcó i poques a la web. És per això que havíem
demanat que es pengessin a la pàgina web perquè tothom en pogués gaudir i es
poguessin consultar com ja s‟havia fet anys enrere. Ens van comentar que en prenien
nota, però això no és així a hores d‟ara.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «No és així, però el compromís continua ferm.»
Pren la paraula la senyora Margarida Bertran Llopart, regidora d‟ERC:
Margarida Bertran: «Els voldríem agrair una altra vegada que hagin solucionat el
problema que hi havia a l‟avinguda Colomer, quan gires a les Corts Catalanes o quan
véns de Vicenç Perelló posant-hi aquelles dues pilones perquè no s‟hi estacioni.
Llàstima que ho hagin solucionat d‟aquesta manera, posant pilones. Creiem que hauria
estat molt millor pintar el terra i si hi havia infraccions, fent complir la normativa. Però
ens dona la sensació que això de fer complir la normativa o sancionar, no els hi agrada
massa. Només cal veure, i per això ho pregunto, tal com està la plaça de l‟Església i el
carrer Major, amb cotxes aparcats a tothora, i volíem saber si tenen alguna intenció de
solucionar això.»
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Pren la paraula la senyora Maria Rigau Navarro, regidora de Seguretat Ciutadana i
Mobilitat:
Maria Rigau: «Si que hi ha previsió de posar-hi mesura amb aquest tema, perquè és
cert que a la Plaça de l‟Església sempre està plena de cotxes mal aparcats, si que es
denuncien, però hi hauria d‟haver a totes hores un policia pendent d‟això perquè la
gent passa de tot. Ahir es van moure les jardineres, uns centímetres per donar peu a
que no aparquessin, que veiessin que si aparcaven allà no passaven els cotxes, però
és igual, jo m‟hi vaig trobar, hi havia algú aparcat i jo no podia passar amb el cotxe, i
vaig trucar a la Policia. De fet, ara amb el tema de la zona blava, que tronarà a
funcionar ben aviat, i hi haurà molta més vigilància i aquesta zona també entrarà dins
d‟aquest control, igual que el carrer Major, que s‟incideix molt en què hi passin i es
denuncia, però hi haurien d‟estar totes les hores, perquè quan no veuen a la Policia la
gent hi aparca. Igual que treuen la tanca del començament del carrer Major.»
Pren la paraula la senyora Margarida Bertran Llopart, regidora d‟ERC:
Margarida Bertran: «I allà no tenen previst posar-hi una pilona hidràulica?.»
Pren la paraula la senyora Maria Rigau Navarro, regidora de Seguretat Ciutadana i
Mobilitat:
Maria Rigau: «Si. Ja està comprada per posar-la en uns quinze dies. I a partir d‟ara hi
haurà un dels policies estarà contractat per fer jornada partida, per tal de poder
controlar més pendent d‟aquesta tasca, de controlar el trànsit i el mal estacionament.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d‟ERC:
Lluïsa Llop: «Volíem saber, arrel de les obres del pont de Sant Miquel, ja vam dir-ho
des dels primers plens tant CDC com nosaltres i es va mostrar la preocupació també
des de l‟equip de govern, del tema de la tarima de fusta, sobretot la banda més
ombrívola, que ja es veia que allò relliscaria en aquell lloc on estava, i se‟ns va dir que
es miraria i que es parlaria amb la Diputació. En diferents plens s‟ha anat preguntant,
es va dir que hi havia un tractament que havien trobat i que el faria l‟Ajuntament. Es va
fer en una banda de la vorera. Dijous va caure una senyora i pel que tenim entès
divendres es va fer l‟altra banda de la vorera. A hores d‟ara se suposa que està acabat
el tractament a les dues bandes i ja teòricament està finalitzat?»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Serveis Municipals:
Carlos Arranz: «Pràcticament està finalitzat. La senyora que va caure, va caure
perquè estava glaçat, com glaça a molts altres llocs del municipi. Jo no se si vostè hi
ha passat, jo sí que hi he passat i ho he comprovat i no rellisca, encara que estava
mullat, al meu entendre. Hi ha un granulat bastant important, fins i tot s‟hi va donar una
altra capa de granulat, i jo entenc que no rellisca.
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d‟ERC:
Lluïsa Llop: «Hi he passat, si. Per tant, està ja finalitzat?»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Serveis Municipals:
Carlos Arranz: «Faltava una capa en un dels costats, crec. No sé si l‟han fet perquè si
veu que ha de ploure no l‟aplica, però entenc que si no l‟ha donat la donarà en breu.
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Crec que eren tres capes amb el granulat, es va primer un costat i després l‟altre,
perquè els vianants tinguessin un lloc per poder passar i com a molt, deu quedar una
capa a l‟altre costat, si no és que ja estigui finalitzat.»
Pren la paraula la senyora Margarida Bertran Llopart, regidora d‟ERC:
Margarida Bertran: «Els hi volíem preguntar pel carrer de Sant Miquel Carrer del Sol,
allà al mur, sortint del pont de Sant Miquel, hi ha dues senyals, una de prohibit girar a
mà esquerra i l‟altre que avisa d‟un baden que està posada en un fanal, d‟un baden i
d‟una reducció de velocitat. La primera està molt arran del mur, però l‟altre està
gairebé al mig de la vorera, quan passes amb un cotxet o amb una cadira de rodes no
passes i has de baixar de la vorera. Segurament és complicat, però voldria saber si hi
ha alguna solució, perquè és bastant incòmode, sobretot per la gent que va en cotxet.
Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d‟ERC:
Daniel Garcia: «Al ple del 2 d‟octubre del 2012 es va aprovar una moció de
l‟Ajuntament de Gelida, arrel d‟una moció anterior presentada per ERC amb el mateix
objectiu en un ple anterior, per garantir la continuïtat del Funicular, com a element de
transport sostenible i de mobilitat urbana, com a element del patrimoni històric local i
de dinamització turística i econòmica del municipi de Gelida, en el que s‟aprovaven
una sèrie de punts, on es parlava de constituir una Comissió formada per
representants dels grups municipals de l‟Ajuntament de Gelida que articuli grups de
treball on siguin representats els diferents sectors econòmics socials, culturals i amb
l‟objectiu de formular el pla de promoció del Funicular de Gelida, tot definint les
directrius i les actuacions que caldria dur a terme per mantenir el Funicular de Gelida
com a element de transport sostenible i de mobilitat urbana, com a element de
patrimoni històric local i de dinamització turística del municipi de Gelida. Altres punts
eren, formalitzar en el ple ordinari del mes de desembre, parlava del desembre de
2012, la constitució de l‟esmentada Comissió i l‟estructura organitzativa de treball. Un
altre punt deia que aquesta Comissió tindria l‟encàrrec de presentar, dins del primer
semestre de l‟any 2013, han passat tres anys, l‟esborrany del contingut del pla de
promoció del Funicular de Gelida. I en el quart punt, deia que s‟havia de garantir que
en el pressupost de l‟Ajuntament de Gelida, per a l‟any 2013, i ja som al 2016, hi
constarà una partida específica de despeses pel funcionament de la Comissió de
promoció del Funicular de Gelida. No s‟han complert cap de les accions aprovades,
que havien de ser ja immediates pel 2012, i és un fet que des d‟ERC li hem anat
recordant, en la legislatura passada i en la present. Encara ara, quan li hem preguntat
en els darrers plens, ens contesta, tal com reflecteix l‟acta del darrer ple ordinari del 19
de gener, i cito textualment “quan abans sigui possible”, després comentava “mirarem
de compaginar les reunions dels ROM amb les del Funicular”, reunions que tampoc
s‟han convocat. Creiem que ens diu la veritat, però volem preguntar-li si després de
tres anys i mig encara no li és possible realitzar aquestes accions, potser li
demanaríem una explicació del que significa per vostè “el mes aviat possible”, perquè
aquests regidors i els veïns que ens escolten, tinguin consciència de què hem
d‟esperar quan vostè respon “el més aviat possible”.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El més aviat possible, suposo que no és massa difícil, vol dir quan abans
es pugui, i si no s‟ha convocat és perquè no he pogut, i per tant, quan abans pugui ho
convocarem.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d‟ERC:
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Lluïsa Llop: «Fa diversos plens, diria que des del setembre, es va anar plantejant el
problema del baden que hi ha entrant a Gelida, al carrer Anselm Clavé, abans d‟arribar
al pont de Sant Miquel, un baden que tots hem convingut que era altíssim, que
especialment quan entres a Gelida, és horrorós, i més si no el coneixes i vas despistat.
Ho hem preguntat en diferents plens, se‟ns va explicar que s‟havia estat protestant a la
Diputació i que no els hi feien cas, i així ho recullen diferents actes que tenim
aprovades, Des del grup d‟ERC, vam decidir trucar a la Diputació, igual que vam fer
per exemple amb el cas del Centellas, com també ho va fer la gent de CDC per
manifestar el mateix que ens deia l‟Ajuntament que s‟estava dient a la Diputació, que
rea un baden altíssim i molt perillós,i que no enteníem com no s‟estava fent cas al que
es deia des de Gelida. Nosaltres com que no hi érem en aquestes converses,
transmetem exactament el que ens van dir, i és que Diputació ens va dir que no eren
coneixedors d‟aquesta queixa de Gelida, que no n‟eren conscients, que ho esbrinarien
i que farien el que calgués. Després de fer aquests tràmits i de parlar amb l‟Ajuntament
i de venir-ho a veure, se‟ns va dir, almenys a nosaltres, que se solucionaria aquest
tema. L‟únic que voldríem saber era exactament quina serà la solució que s‟ha
d‟adoptar.»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Serveis Municipals:
Carlos Arranz: «Vostè ja coneix això perquè prové del Facebook. L‟Ajuntament no té
cap tipus d‟interès que en una queixa que vostè ens presenta i que nosaltres hi estem
d‟acord, no tenim cap tipus d‟interès en no dir-ho a la Diputació, quan és
responsabilitat de la Diputació la carretera. Nosaltres el que vam fer va ser traslladar,
jo personalment, i l‟alcalde en alguna altra reunió, aquesta queixa sobre aquest baden.
En el darrer ple no se‟n va parlar per part seva, però l‟Ajuntament si que havia anat
fent. Jo tinc e-mails del 8 de gener, on el nostre tècnic li deia al tècnic de la Diputació
que estàvem queixosos amb aquest tema perquè ha quedat molt alt, etc., i la resposta
era que no patíssim que ja ho avaluarien. Després ens envia un mail el tècnic de la
Diputació i ens demana que li donem la opinió de les obres executades al nostre
municipi, i diu que l‟anàlisi es realitzarà en els propers mesos, i estem parlant del
gener. Nosaltres els hi tornem a traslladar, a nivell tècnic, fins i tot en la visita del 14 de
gener, en el tancament de les obres del pont de Sant Miquel, quan venen els tècnics,
també se‟n va parlar i fins i tot se li va traslladar casualment a la mateixa presidenta de
la Diputació, quan li diem que el pont ja està recepcionat, i ens va dir que això era un
serrell, i va dir que se n‟encarregarien des de Vies Locals. Ja li dic, nosaltres no tenim
cap interès en no traslladar aquesta queixa, quan hi estem d‟acord i no ens costa res
més que dir-ho a nivell de tècnics i mirar de solucionar-ho quan abans millor. La última
notícia que teníem, tal com li vaig dir, inicialment el 22 de febrer, ens van dir que la
Diputació tenia la intenció de fer la licitació i reasfaltat de la travessera i preveu
l‟execució per l‟estiu. Després ens van dir que ho rebaixarien i el 3 de març, la darrera
versió del Cap de Secció de Mobilitat i Seguretat Viària, Gerència d‟Infraestructures
Viàries i Mobilitat de l‟Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, ens
diu ”vist que des de l‟Oficina de Gestió està previst asfaltar aquest estiu, finalment no
realitzarem cap modificació en les properes setmanes del pas de vianants elevat, i
aquesta es realitzarà en el reasfaltat de l‟estiu” i diu ”si que canviarem les senyals de
limitació de velocitat que actualment està a 40, i passarà a 30 km/h”. Aquestes són les
últimes noticies que tenim d‟aquell baden i de la carretera. Hi hem estat a sobre, li
dono la meva paraula i li dic que l‟alcalde també hi ha estat a sobre. La Diputació a
vegades és més lenta, en el cas de les Vies Locals, i ho hem viscut en les nostres
carns, també en el cas del Centellas, que hem insistit molt, fins i tot jo m‟hi he barallat
personalment, a nivell de visites tècniques, dient-los si és que hem d‟esperar a que
passi alguna cosa. L‟últim que tenim és això, i espero que es solucioni a l‟estiu, que és
l‟últim que ens han dit. Hem demanat si podia ser abans i ens diuen que pel que
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queda, volen fer tot el reasfaltat de la travessera, és aquest últim mail que els hi he
llegit. Aquestes són les últimes notícies que tenim.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Si em permet, per ampliar la informació, la setmana passada, si no ho
recordo malament, va ser quan el Diputat de Territori, va fer entregar a l‟Ajuntament
de Gelida, a mi, el catàleg de camins públics de l‟Ajuntament de Gelida, que s‟ha fet
conjuntament amb la Diputació, i allà va sortir a la conversa com estava tot, i li vaig dir
el tema del pont i em va dir que hi havia una queixa, que se li havia fet arribar aquesta
queixa que vostè ha esmentat. Li haig de dir que la sorpresa va ser quan la resposta
de l‟alcalde va ser que aquest tema ja estava tancat perquè ja s‟havia arribat a uns
acords amb els tècnics, amb el que enteníem, i així ho van agrair, que si som capaços
des dels ajuntaments de solucionar els temes amb els tècnics no fa falta arribar a les
altes instàncies, i això és el que s‟ha fet en aquest cas. Dir-li també, per informació de
totes les persones, que quan va dir si hi havia algun altre problema, vam quedar que
un dels temes que calia resoldre i que s‟havien de tornar a mirar, perquè sembla ser
que tot està en la disfunció de dos punts del percentatge amb les pendents, el tema de
l‟esquena d‟ase que han posat al revolt del Centellas, abans de la rotonda, que
continuem demanant i reivindicant que sigui un pas elevat. Fins ara no ha estat
possible, però en la visita que van dir que faran des de la Gerència de Vies Locals,
tornaran a mirar si es pot arranjar aquesta esquena d‟ase i convertir-la en un pas
elevat.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d‟ERC:
Lluïsa Llop: «Arrel del que vostè comenta, aquest és un problema del que ens estem
queixant des del setembre, per tant comparteixo amb vostè, que tot el que puguin
solucionar els tècnics està molt bé que ho solucionin, però si hi ha un problema des del
setembre, on ple rere ple, s‟havia preguntat i no se‟ns donava cap més resposta que
“està en mans de la Diputació i la Diputació no escolta, sovint és lent”, en el tema del
Centellas jo recordo que al final hi va acabar trucant CDC i nosaltres quan no ens feien
ni cas en posar un pas, i jo crec que si tots els grups podem fer la força que sigui en
funció del que creiem tots plegats que Gelida pot necessitar, evidentment nosaltres
continuarem fent aquesta feina. És més, em sobta que rebem un correu, em sembla
molt estrany, no per vostè, sinó que em sembla horrorós que ens estiguem queixant
des del setembre i rebem un correu al gener on ens diuen “digui‟m si té algun
problema”. Si t‟estàs queixant des de fa no sé quants dies, com et poden dir això per
escrit a l gener? Nosaltres, igual que ho hem fet abans, ho continuarem fent sempre
que creiem que podem intentar pressionar per solucionar els temes de Gelida, faltaria
més, per això estem.»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Serveis Municipals:
Carlos Arranz: «Precisament, per això li dic que nosaltres teníem e-mails previs dient
que hi havia temes que no estaven resolts, e-mails previs als que després ens fan ells
mateixos, perquè no són a nivell de mail, són a nivell de conversa quan els tècnics ens
pregunten: “que us sembla? Com ha quedat això? I nosaltres diem “no ens agrada” i
ens diuen que s‟ho estudiaran. I jo els hi dic, és més pràctic que ens pregunteu a
nosaltres, que hi vivim i ho palpem, que no que posin uns sensors, o uns velocímetres.
Nosaltres ja ho veiem i rebem les queixes dels mateixos veïns, i no cal que se‟ns
queixin que ho veiem inicialment. Però tenen aquest sistema de funcionar des de Vies
Locals, que de vegades ho fan més complicat o fa que s‟allarguin més els temes quan
segurament tots voldríem que es resolguéssim abans.»
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Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d‟ERC:
Daniel Garcia: «És un prec. La jardineria que hi ha a Gelida, veiem que es van
renovant les flors que es planten als parterres, són flors de temporada, que es renoven
sovint amb el cost que això representa i ara que ve la primavera i segurament es
repetirà aquesta acció de la “Benvinguda primavera” amb les escoles, que considerem
positiva. L‟únic és que les plantes que es donaran als nens, són plantes que no són
autòctones, són flors de temporada i que tenen un cost, potser prop d‟1 € d‟1,50 €,
depenent de la temporada. El que volíem demanar és si les plantes, tant aquestes com
les que es renoven als parterres, podrien ser flors autòctones, que requereixin el
mínim de manteniment i a les escoles també, ja que és una manera de mostrar també
l‟estalvi energètic en aquest tema.»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Serveis Municipals:
Carlos Arranz: «De vegades ens queixem que no hi ha prou promoció del poble.
Gelida ha tingut un reconeixement amb tres flors, com a Vila florida, després d‟Olot
que ha quedat número ú de Catalunya i després vénen Gelida, Martorell, etc. fins a set
municipis de Catalunya. Quan parlem de promoció econòmica, tot ajuda. Dir que des
de que sóc regidor que s‟ha anat implantant aquest sistema a les escoles per tal de
sensibilitzar i inculcar civisme en els nens, i jo crec que ha donat els seus fruits, en el
sentit que des de que es va amb les escoles a fer la plantació i la benvinguda a la
primavera, crec que segurament s‟arrenquen menys plantes i segurament aquest euro
i escaig que vostè diu, que tampoc és així, perquè donem bulbs que surten a 0,10 o
0,12 €. Abans sí que es donaven plantes que tampoc costen tant perquè les comprem
al major, deuen costar 0,50 o 0,60 € aproximadament, però des de fa uns anys es
donen bulbs que ja li dic que són molt més econòmics i crec que es dona un sentit
educatiu en la canalla. I dir-li que ja tenim zones amb plantes autòctones però hi ha
algunes zones de flor de temporada, que considero que sonen un sentit més
primaveral, més alegre i més agraït al municipi i que la política d‟aquest govern fins a
dia d‟avui, ha estat així i segurament continuarà així. Això no vol dir que no se
segueixin explicant les plantes que són autòctones i algunes zones que tenim de
planta autòctona i planta mediterrània, que també se segueixin plantant.»
Pren la paraula la senyora Margarida Bertran Llopart, regidora d‟ERC:
Margarida Bertran: «Una pregunta que no sé ben bé a qui li haig de fer. Se‟ns han
adreçat unes persones que pateixen una mica per l‟estat de l‟arxiu de Gelida Televisió,
que està al CIC i està una mica en perill de que es malmeti. Aquestes persones es van
dirigir a un regidor per tal d‟explicar-li que volien digitalitzar totes aquestes pel·lícules
que hi ha, i tornar-les a guardar digitalitzades. Es van reunir i van quedar que se‟ls
donaria una resposta, van passar els mesos i en veure que no hi havia resposta s‟hi
van tornar a adreçar al mateix regidor, i els hi va dir que no es podia fer perquè hi
havia un problema de drets d‟imatge o alguna cosa d‟aquestes. La meva pregunta és
la següent, voldria saber si hi ha un pla per salvaguardar aquest arxiu, perquè també
forma part de la història de Gelida i seria molta llàstima que es malmetés. Sé que hi ha
hagut una primera digitalització d‟uns quants arxius per un Pla d‟Ocupació però ara no
sé com ho tenim això.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Doncs no l‟han informat bé, perquè s‟han fet dos plans d‟ocupació, l‟últim
de dos mesos, que es va dedicar exclusivament a anar digitalitzant. A la que torni a
haver-hi plans d‟ocupació es continuarà amb aquesta tasca amb les persones que
tinguem. Es continuarà fent, perquè ja s‟ha fet.»
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Pren la paraula la senyora Margarida Bertran Llopart, regidora d‟ERC:
Margarida Bertran: «Jo el que li deia és que si hi ha una gent que ho volia fer de
franc, és una llàstima que no aprofitem gent de Gelida que ho vol fer.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «La gent que ho fa és de Gelida, a través d‟uns plans d„ocupació perquè
entenem que també és una manera de que la gent que no té feina, pugui accedir a un
lloc de treball.»
Pren la paraula la senyora Margarida Bertran Llopart, regidora d‟ERC:
Margarida Bertran: «Però hi ha moltes coses per fer i si ha una gent que es vol
dedicar a això, de Plans d‟ocupació hi ha molta feina per fer, podem destinar-ho a una
altra cosa quan i ha gent que altruistament ho vol fer. Ja que hi ha gent que vol fer
sense cobrar res, tampoc està malament voler-ho aprofitar.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «No ho descartem, però si més no hem fet aquesta feina que és prou
profitosa.»
Pren la paraula la senyora Margarida Bertran Llopart, regidora d‟ERC:
Margarida Bertran: «Si, si. No em molesta gens, només li dic que és una llàstima que
no aprofitem més la gent de Gelida.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d‟ERC:
Daniel Garcia: «El 17 de març del 2015 es va aprovar aquí en un ple, una moció per
la instal·lació d‟una senyera al castell de Gelida, d‟aquí dos dies farà un any. En
aquesta moció s‟aprovava que l‟Ajuntament faria uns informes tècnics per la seva
instal·lació. Ha passat un any i què s‟ha fet?»
Pren la paraula el senyor Josep Anfruns Daví, regidor d‟ICV-EUiA:
Josep Anfruns: «La moció deia que es demanés un informe. Evidentment, el que
quedava clar en aquella resolució és que no podia ser dintre del recinte, que no podia
ser una bandera amb un màstil que es veiés des de l‟autopista com es demanava, sinó
que calia buscar una opció que permeti posar una o les banderes que calgui. Del què
es tracta és demanar aquest informe i a més també es deia que s‟havia de fer
conjuntament amb l‟AACG i que es parlés per arribar a un acord per saber on
s‟instal·lava una o les banderes que calguin i això està obert i està en la situació de
que en qualsevol moment que calgui, es fa.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d‟ERC:
Daniel Garcia: «Si, però el redactat de la moció no era una cosa vague, sinó que
l‟Ajuntament demanaria uns informes tècnics. Ha passat un any i pel que entenc, no
s‟ha fet. Quan ho farà, el més aviat possible?
Pren la paraula el senyor Josep Anfruns Daví, regidor d‟ICV-EUiA:
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Josep Anfruns: «Exactament.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d‟ERC:
Daniel Garcia: «Ens han arribat informacions de que el cadastre ha atorgat la
propietat de l‟església del Castell i del seu cementiri al Bisbat de Sant Feliu. Ens
agradaria que ens poguessin informar al respecte, ja que no tenim més informació que
aquesta i creiem que és un tema important que coneguin tots els veïns de Gelida.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «És un tema prou important que és bo que el coneguin tots els veïns de
Gelida, però és també un tema jurídic, que estem en converses amb el Bisbat i quan
considerem que les explicacions són prou clares, o els termes són prou clars, llavors
informarem als grups i quan sigui convenient ho farem públic.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d‟ERC:
Daniel Garcia: «Una pregunta més. L‟Ajuntament va obrir coincidint amb les dates de
les eleccions, una pagina al Facebook que és un canal bidireccional per publicar
comunicacions i també de rebre-les. Hi ha gent que pública missatges allà i no se‟ls
contesta. Quina és la raó i quan se‟ls contestarà?»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Societat del Coneixement:
Carlos Arranz: «No sé qui tipus de missatge, però si són tipus voldria, no seria el mitjà
adequat per fer uns voldries o unes queixes. S‟hauria de fer una petició, és com
funcionen la majoria dels canals informatius d‟aquest tipus dels ajuntaments.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d‟ERC:
Daniel Garcia: «Trobo correcte el que diu, però s‟hauria de dir en aquets canal,
perquè el Facebook és això, un canal en què uns emeten un missatge i els altres
poden respondre. Està clar que potser no se li donarà una resposta detallada.»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Societat del Coneixement:
Carlos Arranz: «A vegades són criteris d‟opinió i l‟Ajuntament no està per respondre
criteris d‟opinió. Si hi ha alguna sol·licitud, jo crec que la via no és ni el Facebook ni el
Twitter. Han d‟enviar una sol·licitud o una queixa a la pàgina web, amb els noms,
cognoms, adreces, identificació de la persona per presentar la queixa i perquè se‟ls
pugui respondre. Jo crec que és la forma més evident de comunicació amb el ciutadà,
no és ni el Facebook ni el Twitter. Des de l‟Ajuntament ho entenem així.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d‟ERC:
Daniel Garcia: «M‟està dient que qualsevol que s‟hi segueixi adreçant, no se li
contestarà res.»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Societat del Coneixement:
Carlos Arranz: «Si es generen opinions, no. Però li estic dient que no es el canal de
fer sol·licituds o demanar un voldria. Per això hi ha els voldries i les queixes i els
suggeriments, poden entrar a la web, s‟identifica, hi poa el seu nom, adreça, telèfon
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per tal de poder-nos-hi comunicar. Que no li sembla correcte? Està en el seu dret, em
sembla perfecte.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d‟ERC:
Daniel Garcia: «No em sembla correcte, evidentment i tampoc és la manera de
gestionar aquests canals de comunicació amb el ciutadà. No estem al segle XIX en
que s‟ha de fer d‟una manera tancada. Si s‟ha obert aquests canals és per donar
comunicació i estar més proper al ciutadà. D‟aquesta manera no només no s‟està més
proper, sinó que s‟està repel·lent una informació perquè no se li està donant resposta.
Si vol n‟hi llegeixo una, i jo crec que ni que sigui una resposta del tipus: dirigeixis al
formulari, a la queixa o al voldria i allà l‟atendrem. No s‟està fent i el nostre prec és que
es contesti d‟aquesta manera i si no, que programin la pagina del Facebook perquè no
admeti publicacions d‟altres persones i que quedi com una cartellera municipal
electrònica.»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Societat del Coneixement:
Carlos Arranz: «Potser si que es podrien fer respostes automàtiques, hi podria estar
d‟acord. De totes maneres els ciutadans ja ho saben que poden fer aquest sistema de
queixa, voldria, suggeriment.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d‟ERC:
Daniel Garcia: «Ho saben, o no. Jo crec que és atenció al ciutadà dir-li quin és el
camí. Si algú s‟adreça a l‟OAC, se li diu. No se li diu “vuelva usted mañana”. Aquí
també és un canal d‟atenció al ciutadà i s‟ha de tenir la mateixa resposta i ajudar-lo en
el seu procés.»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Societat del Coneixement:
Carlos Arranz: «Jo tampoc sóc gaire partidari, i parlo com a encarregat del Facebook
i del Twitter, de donar una resposta genèrica que no ens condueixi a res. Recollim la
seva apreciació.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d‟ERC:
Daniel Garcia: «Tampoc li estic dient això. Simplement que se li doni una atenció.
Vostè consideri quina és i nosaltres la podrem valorar. No li diem que respongui com
un robot, sinó simplement que se li doni una resposta.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Alguna pregunta més?»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d‟ERC:
Lluïsa Llop: «Darrera qüestió, i només un comentari d‟això que parlaven, potser és
tant senzill com dir li que per aquest tipus de qüestions s‟adreci i afegir-li l‟enllaç dels
voldries, que això és el que fem altres administracions. Sinó si que hi ha gent que està
molesta i amb la sensació de què li escriu a l‟Ajuntament, encara que no sigui el canal,
i que la queixa queda allà com morta. De fet, la queia que ens feien és d‟una persona
des de fa uns mesos.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
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Lluís Valls: «La pregunta quina és, senyora Lluïsa Llop?»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d‟ERC:
Lluïsa Llop: «Li busco i li dic. Una pregunta que se li feia i no s‟ha respost des del dia
18 de gener. És tant fàcil dir això, aquest no és el canal, adrecis a l‟enllaç i ja està. La
última qüestió. Estem a 15 de març, en dos dies farà vuit mesos que el Facebook del
PSC de Gelida anunciava que hi havia un acord de govern entre el PSC i ICV. Vuit
mesos, i deien que al cap de poquet es passaria a l‟aprovació del pla d‟actuació
municipal i que s‟explicaria què es volia fer amb aquest pacte. Ho hem sol·licitat
diverses vegades, de debò que ens sembla important. Aquest pacte és el que
teòricament ha de donar un projecte que governarà Gelida quatre anys, menys vuit
mesos que ja han passat des del pacte. Continuem insistint que aquest compromís
que vostès van fer de què hi hauria aquest pla d‟actuació, que sabríem perquè havia
de servir aquest pla, estaria bé saber-ne alguna cosa.»
I sense més assumptes a tractar, l‟alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a

secretària, aquesta acta.

La secretària accidental,

Vist i plau,
L'alcalde,

Mª José Gracia Becerril

Lluís Valls Comas
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