ACTA DE SESSIÓ DEL PLE
DE L’AJUNTAMENT DE GELIDA
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 04/2016
Caràcter: ordinària
Data: 24 de maig de 2016
Horari: de 21:05 a 00:20 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
Francesc de Gironella Bertran regidor
Susanna Costa Pérez, regidora
Mª Jose Gracia Becerril, secretària accidental
Jaume Miret Puig, interventor
Excusa la seva assistència la senyora Margarida Bertran Morell, regidora d’ERC, per
motius laborals.

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 21:05 hores del dia 24 de
maig 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:
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Lluís Valls: «Molt bona nit. Començarem aquest Ple extraordinari, perquè no està fet
en els dies previstos per l’ordinari i es va suspendre en la data que li tocava, però pel
que fa al format i contingut serà ordinari, amb els seus apartats corresponents, amb
precs i preguntes i intervencions per part del públic. Serà retransmès per Radio
Gelida i també per Periscope. Voldríem haver-ho pogut retransmetre per televisió,
però finament la persona que ho havia de fer no hi ha pogut assistir i esperem que en
el proper ple ordinari sigui possible Passaríem a la part resolutiva que té deu punts a
l’ordre del dia, cinc dels quals són mocions que han presentat els grups de
l’Ajuntament.»
A) PART RESOLUTIVA
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 02/2016, DE 15 DE
MARÇ
El primer punt de l’ordre del dia és la lectura i l’aprovació de l’acta de la sessió
anterior. 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. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS I
INDEMNITZACIONS DEL MEMBRE DE LA CORPORACIÓ JOSEP ANFRUNS
DAVÍ
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El següent és l’aprovació de la modificació del règim de retribucions i
indemnitzacions del membre de la Corporació Josep Anfruns Daví. Dir que ell mateix
ha efectuat aquesta sol·licitud, per motius que ell explicarà, i dir també que la
modificació no representa cap canvi pel que fa a les seves responsabilitats dins del
govern municipal. Té la paraula el senyor Josep Anfruns.»
Pren la paraula el senyor Josep Anfruns Daví, regidor d’ICV-EUiA:
Josep Anfruns: «Gràcies senyor alcalde. És el què vostè ha dit, es tracta de la
renúncia a la relació contractual que teníem per motius de canvis de la meva situació
professional. Després de 35 anys cotitzant, ara podia optar a rebre la repercussió de
la cotització d’aquest anys i també alliberava a l’Ajuntament d’una despesa, tot i que
hi havia la possibilitat de compatibilitzar-ho, he cregut que el més correcte no era en
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cap cas tenir dos sous. Com que jo sempre he cregut que del que es tracta és de que
si reps un sou, no n’has de rebre dos, això del que ara es parla tant.»
«Un cop constituït el nou Ajuntament resultant de les Eleccions Locals, i determinat el

nou Cartipàs Municipal, el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 30 de juny
de 2015 va procedir a l'establiment del règim de dedicació dels membres electes
d'aquesta Corporació, especialment tenint en compte les delegacions efectuades per
l'Alcaldia, així com el seu règim de retribucions i indemnitzacions.
En data de 21 de juliol de 2015, el Ple de la Corporació va procedir a l’establiment del
règim de dedicació parcial del regidor Sr. Josep Anfruns Davi.
Atès que el senyor Josep Anfruns Daví ha manifestat que ateses les variacions en la
seva situació professional renuncia al règim de dedicació parcial que se li havia
atribuït, i per tant només percebrà les indemnitzacions en concepte d'assistències per
la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formin part,
inclosos els Organismes Autònoms, amb efectes d’1 de maig de 2016.
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d' abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció actual donada
per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, en concordança amb l' article 166 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 i amb l' article 13 del Reglament d' Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de
percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin en règim de
dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions en la quantia i
condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d'assistències per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formin part,
inclosos els Organismes Autònoms, així com a ser indemnitzats per les despeses
realitzades en exercici del càrrec.
Per tot l’exposat, l’Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Deixar sense efecte l’atribució de dedicació parcial del senyor Josep Anfruns
Davi, regidor de l’Ajuntament de Gelida, aprovada en el Ple de la Corporació de data
de 21 de juliol de 2015, amb efectes d’1 de maig de 2016.
Segon.- Establir que amb efectes d’1 de maig de 2016, el senyor Josep Anfruns Davi
tindrà dret a percebre indemnitzacions en concepte d'assistències per la concurrència
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formin part, inclosos els
Organismes Autònoms, en les condicions establertes pel Ple de la Corporació en
sessió de 30 de juny de 2015.
Tercer.- Notificar aquest acord al Regidor Josep Anfruns Davi.
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Quart.- Notificar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria municipal per tal de que
duguin a terme les accions necessàries per l’efectivitat del present acord.
Cinquè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
tauler d’anuncis i a la web municipal.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Alguna intervenció per part dels grups? Senyora Lluïsa Llop, d’ERC.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «Gràcies senyor alcalde. Molt bona nit a tothom. Des del grup d’ERC,
des del primer moment en què es va donar a conèixer aquest punt en el Ple de
cartipàs, ja vam dir que no compartíem com establia l’equip de govern les
dedicacions parcials, per aconseguir l’efecte de que, ja que la llei no li permet que tot
l’equip de govern tingui unes retribucions equivalents, fan tot el sistema de
dedicacions parcials i s’anivellin els sous. Perquè la llei estableix que només els
tinents d’alcalde poden anar a Junta de Govern i només un terç dels regidors poden
participar a la Junta de Govern i com que no donaria, s’estableix tot aquest sistema,
que vostès determinen i que nosaltres no compartim. Ho explicava bé el regidor
Josep Anfruns, es dona un canvi de circumstàncies personals en el tema de la
cotització, per una cosa tant fantàstica, com poder arribar a la jubilació, i per tant, el
que fa és renunciar a aquesta Seguretat Social. No hi votarem a favor, perquè no
compartim el sistema que fan servir, però sí que és cert que el què avui es fa, que és
revertir aquest sistema en el cas del regidor d’ICV, li comporta a l’Ajuntament un
estalvi, i per tant, nosaltres ens abstindrem en aquest punt.»

No hi ha més intervencions, raó per la qual se sotmet la proposta a votació, la qual
s’aprova per majoria 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), del senyor Francesc
de Gironella Bertran (CDC) i de la senyora Susanna Costa Pérez (CUP) i les
abstencions de la senyora Lluïsa Llop Fernàndez i del senyor Daniel Garcia Peris
(ERC).
3. APROVAR LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL
SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS AL MUNICIPI DE GELIDA
Lluís Valls: «El tercer punt de l’ordre del dia és aprovar la pròrroga de la concessió
administrativa del servei públic de recollida de residus al municipi de Gelida. Té la
paraula el regidor de Serveis Municipals, Carles Arranz.»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Serveis Municipals:
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Carlos Arranz: «Bona nit. Gràcies senyor alcalde. El que avui portem a aprovació és
la pròrroga per 18 mesos del contracte de concessió de recollida d’escombreries amb
l’empresa CESPA. A l’any 2008 hi va haver una adjudicació a la mateixa empresa
per tal que gestiones els residus durant els propers vuit anys, que finalitzen el mes de
setembre. Aquest contracte contemplava la possibilitat de pròrroga màxima de fins a
dos anys i el que avui portem a aprovació és la proposta de l’empresa que va
manifestar la voluntat de prorrogar per un període de divuit mesos la mateixa
concessió. En cap cas amb aquesta pròrroga s’alteren, ni el model ni les condicions
econòmiques, ni la prestació del servei inicialment contractades i que permet unes
millores que es realitzaran durant aquest període de divuit mesos a partir del mes de
setembre. Aquestes millores es concreten en la instal·lació de cinc noves illes de
contenidors soterrats cadascuna, valorades en més de 121.000 €, una inversió en la
millora de contenidors soterrats existents valorada en 19.200 € i un compromís
d’arrendar la nau de la brigada durant els propers divuit mesos propers per un valor
de 14.6070 €. El servei, per tant, continuarà fonamentat en el mateix sistema actual,
que és el servei i la gestió de la deixalleria, el servei de recollida de les escombraries
els 365 dies de l’any de la fracció de resta, el servei de recollida quatre dies a la
setmana de la orgànica, el servei de recollida de paper, cartró i envasos dos dies a la
setmana, el servei de recollida de dos dies al mes del vidre, i el servei de recollida de
voluminosos i mobles dos dies a la setmana, a banda dels serveis de neteja de
contenidors que ja estaven des de fa vuit anys. A l’acceptar aquesta proposta de
pròrroga, s’està mostrant una correcta valoració amb la proposta realitzada per
l’empresa però també en la gestió que s’ha dut a terme des de l’inici del contracte i
fins al moment actua i en compliment en base al plec de clàusules administratives i
tècniques que van servir de base per la licitació en el seu moment. Això no vol dir
que durant aquest període no hi hagi hagut dificultats de gestió del dia a dia en un
tema tant delicat com són les escombraries diàries, però en regla general entenem
com a positiva la gestió que s’ha dut a terme durant aquesta anys. La proposta diu el
següent:»
«El Ple de la corporació en sessió celebrada en data de 23 de setembre de 2008 va
adjudicar definitivament del contracte de gestió del servei públic de recollida de
residus.
Aquest contracte tenia per objecte la contractació del servei de gestió de residus
municipals, neteja i reg de la via pública a Gelida, que comprenia:
a)
La recollida de residus sòlids municipals (residus domèstics - RSU) i el seu
transport al centre d’eliminació que l’Ajuntament determini.
b)
La recollida i transport de la recollida selectiva de les fraccions de papercartró (RPC) i vidre, d'envasos lleugers (REPL) i de la matèria orgànica (RORG).
c)
La recollida de mobles i estris domèstics (voluminosos) procedents
d’abandonament i recollida programada.
d)

Gestió de la deixalleria.
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e)
Instal·lació de 2 blocs de contenidors soterrats a l’any fins a un període de 4
anys, en el terme municipal. Aquests contenidors s’amortitzaran de forma lineal a
partir del segon any d’implantació i fins al termini del període de vigència de la
concessió.
D’acord amb l’article 6 del plec de clàusules que regien aquesta contractació el
contracte tindria una durada de VUIT (8) ANYS, a comptar des de la data de posada
en funcionament del servei, i seria susceptible de pròrroga, de mutu acord, amb
preavís de les parts amb una antelació de tres mesos abans de la seva finalització;
no obstant això, la duració del contracte, incloses les pròrrogues, no podia excedir de
deu anys.
Atès que el vigent contracte de concessió administrativa finalitza el dia 25 de
setembre de setembre de 2016, per la qual cosa cal procedir a executar la pròrroga
prevista en el plec de clàusules citat, o a iniciar els tràmits per efectuar la
corresponent licitació.
En data de 12 de maig de 2016, l’empresa concessionària CESPA, manifesta la seva
voluntat de prorrogar per un període de 18 mesos la concessió del servei, complint
per tant amb l’exigència de manifestació expressa prevista en el plec de clàusules
que regien la contractació.
L’article 278 del TRLCSP estableix que es imprescindible que el plec de clàusules
administratives particulars fixi la duració del contracte de gestió de serveis públics i la
de les pròrrogues de que pugui ser objecte. Donant-se per tant en aquest cas la
condició prèvia necessària per poder procedir a la proposta de pròrroga del
contracte.
D’altra banda cal evidenciar que, la gestió dels residus municipals realitzada per
CESPA des de l’inici del contracte i fins al moment s’ha realitzat segons les
determinacions del plec de clàusules administratives i tècniques que van servir de
base per la licitació, així com les determinacions de la oferta presentada. Aquesta
gestió s’ha realitzat sota la inspecció i control del serveis tècnics municipals i a total
satisfacció de la part contractant.
El servei que portarà a terme el concessionari durant la pròrroga es farà d’acord amb
el plec de clàusules tècniques i administratives que regeixen la concessió, i l’oferta i
les millores presentades en el seu dia pel concessionari.
Així doncs, de l’anterior es desprèn la conveniència de procedir a la pròrroga de 18
mesos proposada per la concessionària i que permet sense alterar el contingut
econòmic ni funcional del contracte obtenir millores que reverteixen directament en la
qualitat del servei, quedant plenament justificat l’interès públic i el benefici general de
la pròrroga.
Per últim cal fer esment que en data de vint i nou d’agost de 2008 l’empresa CESPA
CIA, ESPAÑOLA DE SERVICIOS`PÚBLICOS AUXILIARES, SA, va dipositar a la
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tresoreria municipal aval bancari número 9340.03.0935350-62, per import de
20.556’37 euros, en concepte de garantia definitiva per a respondre de les
obligacions que dimanaven del contracte per la gestió del Servei de Recollida de
residus municipals. Aquesta garantia serà vàlida fins que l’Ajuntament de Gelida
autoritzi la seva cancel·lació o devolució d’acord amb allò establert al TRLCSP i
legislació complementària, quedant per tant, subjecte el mateix al període de
pròrroga acordat.
Atès que el mateix òrgan que va aprovar l’expedient de contractació és competent
per aprovar l’adjudicació, la seva modificació i la seva pròrroga, de conformitat amb
el que disposa tant el TRLCSP com el Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, essent en aquest cas el Ple de la Corporació.
Per tot l’exposat, l’Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple de l' Ajuntament l' adopció dels següents:
ACORDS
1. Aprovar la pròrroga de la concessió administrativa del servei públic de
recollida de residus al municipi de Gelida a la mercantil CESPA per un termini
de 18 mesos comptadors a partir del dia 25 de setembre de 2016, d’acord
amb el plec de clàusules tècniques i administratives que regeixen la
concessió, i l’oferta i les millores presentades en el seu dia pel concessionari,
en virtut de l’article 6 del plec de clàusules administratives particulars que van
regir la contractació de la gestió del servei públic de recollida de residus al
municipi de Gelida.
2. Establir que durant aquest període de pròrroga el servei es prestarà d’acord
amb el plec de clàusules tècniques i administratives que regeixen la
concessió, i l’oferta i les millores presentades en el seu dia pel concessionari.
3. Notificar aquest acord a la concessionària als efectes oportuns.
4. Notificar aquest acord a la intervenció i als serveis tècnics municipals per al
seu coneixement i als efectes oportuns.»
5. Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Alguna intervenció per part dels grups? 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. En primer lloc dir que seguirem una mica
la línia que ja portàvem dijous a les Informatives. Per la CUP és molt important que
aquest servei es pugui municipalitzar, i que la gestió sigui directe des de
l’Ajuntament, però ja es va veure que l’equip de govern no va en aquesta línia, i ens
va deixar clar que passada aquesta pròrroga d’un any i mig, segurament seguiran
insistint en aquest sistema de recollida. Nosaltres insistim també i recomanem la
implantació de recollida porta a porta, que és molt més eficaç que el que s’està
aplicant a Gelida on els costos globals d’aquest tipus de recollida, comparada amb
una recollida amb contenidors, són equiparables en l’àmbit econòmic i molt millors en
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l’àmbit ambiental i laboral. Quines són les avantatges de la recollida porta a porta?
Molt senzill, es redueixen els costos de tractament, es redueix el cànon de residus,
augmenten les fraccions reciclables, augmenta la venda de paper i el retor del cànon
dels residus. Es passa d’obtenir una mitjana del 30% de recollida selectiva a una
mitjana del 70 o 80%. Per tot això, nosaltres votarem en contra. Gràcies.»
Lluís Valls: «Molt bé. Per part de CDC, senyor Francesc de Gironella.»
Pren la paraula el senyor Francesc de Gironella Bertran, regidor de CDC:
Francesc de Gironella: «Gràcies senyor alcalde. Bona nit a tothom. El dia de les
Informatives també vam fer una sèrie de preguntes al regidor, referent a questa
ampliació del contracte. Entenem que hi ha un cert continuisme en aquest sistema,
perquè com vostè deia, estan satisfets amb el servei que s’ha donat, tot i que
reconeixen problemes i mancances que s’han produït puntualment. El que nosaltres
els hi diríem és que aprofitem aquests divuit mesos, més enllà de les opinions que
puguem tenir els diferents grups, jo crec que hi ha decisions que s’han de sostenir
sobre criteris tècnics. Aprofitem aquests divuit mesos per buscar alternatives al
sistema que tenim, no només per la companyia sinó en els mecanismes de recollida.
És possible que estiguin vostès satisfets, però també ens ha reconegut que hi ha
hagut problemes, potser podríem trobar una solució millor per la recollida
d’escombreries a Gelida, i a més, potser buscar una empresa que fos més
competitiva. No li dic que la tingui, li dic que la busquem i aprofitem aquest temps
més que per buscar dins de divuit mesos una continuïtat amb el servei per comoditat
o perquè ja el tenim o perquè l’empresa ja ens va be. Gràcies.»
Lluís Valls: «Molt bé. Per part d’ERC, senyora Lluïsa Llop.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «En la mateixa línia que expressaven els grups de la CUP i CDC, des
d’ERC lamentem aquesta pròrroga, primer perquè creiem que tal com reconeixia el
regidor, la concessió podia haver sigut molt millor. És evident que fa vuit anys vam
fer un salt, perquè veníem d’una empresa que ni tan sols complia amb la normativa, i
per tant és cert que nosaltres entenem que no s’han complert tots els requisits que
determinava el plec de clàusules. Temes com la neteja dels contenidors, la neteja del
voltant, la recollida de voluminosos, les recollides de poda, etc, i creiem que no és el
resultat que enteníem quan es va fer aquell plec de clàusules, però sobretot no volem
aquesta pròrroga perquè entenem que és continuar profunditzant amb un sistema de
contenidors soterrats que està demostrat en qualsevol estudi que es faci de recollida
de residus com el més ineficient dels que hi ha. Nosaltres continuem creient que la
recollida selectiva que s’ha d’implantar a Gelida és la del porta a porta. Creiem que
és el model pel qual s’obté un millor resultat, tant pel medi ambient, perquè permet
recuperar i valoritzar la major part de residus, però a més a més, egoistament,
permet un estalvi molt important de la recollida que es fa, es paguen menys tones
abocades, es recuperen molts més diners dels cànons de lliurament. Per exemple, i
són dades baixades avui de la web de l’Agència de Residus, si mirem el sistema de
recollida que fa servir Gelida i del que vostès diuen que estan satisfets, les dades del
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2014, si agafen els municipis entre 5000 i 7500 habitants de tot Catalunya, per fer
una comparativa del que podria ser Gelida, si mirem la recollida selectiva sobre el
total de la recollida de residus municipals, Gelida no arriba al 28 %, i som d’aquesta
franja de municipis i n’hi ha 56, els onzens en pitjor situació de recollida. Creiem que
Gelida no ha de permetre’s estar en aquesta situació, creiem que pel medi ambient
és un tema molt problemàtic aquest de la gestió de residus, i a més entenem que
més enllà del medi ambient i egoistament, podem rebaixar les taxes d’escombraries
si anem a un sistema molt més eficient de recollida. Nosaltres votarem en contra
d’aquesta pròrroga per mantenir un sistema que ens sembla absolutament
ineficient.»
Lluís Valls: «Té la paraula el regidor de Serveis Municipals, Carles Arranz.»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Serveis Municipals:
Carlos Arranz: «Avui no estem discutint el model de recollida. El model de recollida
es va implantar l’any 2008, el model de recollida amb contenidors soterrats i jo
entenc el seu posicionament perquè vostès ho portaven al seu programa electoral i
és el sistema que vostès defensen, però també han d’entendre el posicionament de
l’equip de govern, defensat el sistema de contenidors soterrats que també portàvem
al programa electoral i que va tenir una majoria àmplia de suport i que han d’entendre
que la ciutadania va optar amb una majoria àmplia per aquest sistema que es va
imposar el 2008 i que s’ha anat ratificant any rere any. Entenc els posicionaments
sobre el porta a porta que vostès expressen i que han de defensar, però entenem
que el sistema de recollida de contenidors soterrats amb tot el que representa i amb
la renovació és un bon sistema del que n’estem contents i satisfets, per la seva
neteja, per tot el sistema que s’ha establert fins ara i dir que també les dades de
reciclatge a Gelida, a l’Alt Penedès, està a la meitat, dels 27 municipis estem a la
posició 14, ni els que més ni els que menys i incentivarem campanyes per intentar
potenciar la selecció dels residus. Aquesta és la línia, i no estem d’acord amb el tema
de municipalitzar i per això estem prorrogant amb l’empresa CESPA. Estic d’acord
amb el regidor de CDC quan diu que tenim aquest i mig, per redefinir, readaptar i
polir les coses que no han acabat de funcionar durant aquests vuit anys i l’any i mig
que ens resta, de cara al nou plec de condicions per tal que es presentin les
empreses que vulguin licitar aquest contracte. No ferm cap canvi en el sistema però
d’aquí un any i mig haurem pogut acabar de perfilar les coses que no han acabat de
funcionar. Com a detall només dir-li que dins del contracte no hi havia la recollida de
poda, que la fa la brigada, però coses d’aquestes les podrem polir de cara al proper
contracte que ja serà d’aquí un any i mig.»

No hi ha més intervencions, raó per la qual se sotmet la proposta a votació, la qual
s’aprova per majoria 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) i del senyor Josep Anfruns Daví (ICV-EUiA) i dels vots contraris
de la senyora Lluïsa Llop Fernàndez i del senyor Daniel Garcia Peris (ERC), del
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senyor Francesc de Gironella Bertran (CDC) i de la senyora Susanna Costa Pérez
(CUP).
4. APROVAR INICIALMENT EL CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE GELIDA
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El següent punt de l’ordre del dia es tractaria d’aprovar inicialment el
catàleg de camins municipals de Gelida, Aquest és un treball realitzat per la Oficina
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació i consisteix en definir i inventariar els camins que són
municipals. La definició dels camins que calia inventariar s’ha realitzat per part del
tècnics municipals, als quals vull agrair la tasca i ho han fet en base a les directrius
indicades per aquesta Oficina Tècnica de la Diputació de Barcelona. El pla de treball,
que es va dividir en dues fases, una el treball de camp i la recollida de dades i
després la compilació i la organització d’aquestes dades que s’han obtingut. Cal
esmentar que el treball ha permès disposar d’una fitxa de cadascun d’aquests
camins municipals que s’han inventariat i en la fitxa hi consten les dades
identificatives que són el nom i el topònims del camí, dades generals de l’estat, la
longitud, l’amplada, la tipologia (camí forestal, pista forestal, camí rural, corriol o
sender), una descripció i unes observacions, una descripció fotogràfica i un perfil
longitudinal del camí, i després un inventari dels elements (el ferm, l’estat del ferm i
les amplades). S’han inventariat 66 camins i que la longitud inventariada d’aquesta
xarxa de camins és de 66,7 km i que s’ha fet també una avaluació. D’aquests 66
camins, tres estan en bon estat, sota els criteris que estableix la Diputació, 44 en un
estat general de conservació prou acceptable i 19 que requeririen unes tasques de
conservació. Valorem positivament el fet de disposar d’aquest catàleg de camins
perquè ens permetrà de cara al futur desenvolupar tasques de manteniment i millora
d’aquesta xarxa de camins del terme municipal de Gelida. El dictamen diu el
següent:»
«L’Ajuntament de Gelida va sol·licitar a l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en
Infraestructures de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona la
elaboració del Catàleg de Camins Municipals de Gelida.
Vist l’estudi “Catàleg de Camins Municipals de Gelida”, redactat per l’enginyer tècnic
d’obres públiques, senyor Joan Magriñà Cañellas, en representació de JM Eng., sota
la direcció tècnica de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.
Vist l’informe favorable dels serveis tècnics municipals de 21 d’abril de 2016 que
resta incorporat a l’expedient.
Es proposa l’adopció del següent acord
1r.

Aprovar inicialment el “Catàleg de Camins Municipals de Gelida”, redactat per
l’enginyer tècnic d’obres públiques, senyor Joan Magriñà Cañellas, en
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representació de JM Eng., sota la direcció tècnica de l’Oficina Tècnica de
Planificació i Actuació en Infraestructures de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
de la Diputació de Barcelona.
2n.

Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de 30 dies,
comptadors des de l’endemà de la última publicació al BOP, DOGC, un diari
de difusió corrent al municipi, tauler d’anuncis de la Corporació i pàgina web
municipal, amb el benentès que si durant aquest termini no es formula cap
al·legació, reclamació o suggeriment, el catàleg es considerarà aprovat
definitivament sense necessitat d’ulterior acord.»

Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Alguna intervenció per part dels grups? Senyora Susanna Costa de la
CUP.»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «Moltes gràcies senyor alcalde. Des del grup municipal de la CUP
volem tractar aquest punt de l’ordre del dia sota dues consideracions diferents. La
primera va en la línia de la poca transparència que hi ha en la manera d’actuar de
l’equip de govern i amb això volem dir que els regidors dels diferents grups que
estem a l’oposició, hem estat coneixedors oficialment d’aquest catàleg el passat
divendres 13 de maig, en el moment que se’ns va passar la informació de la
Comissió Informativa. Però sí que és cert que hem vist que el 9 de març, aquest
Catàleg de camins va ser entregat per mà del Diputat d’Infraestructures Viàries i de
Mobilitat, Jordi Fàbrega, al senyor alcalde, i això es va publicar a la web de la
Diputació el passat 9 de març, i sabem que els Serveis Tècnics tenen el redactat del
catàleg des del novembre del 2015 i nosaltres que l’hem d’aprovar, en tenim
coneixement una setmana abans de que s’hagi d’aprovar. Entenem que tot i ser
regidors de la oposició, la informació del que s’ha d’aprovar pel ple, tots els regidors
hem de participar des del minut zero, i no només per fer l’aprovació final, i perquè
això no torni a passar, en un altre punt de l’ordre del dia presentem aquesta moció al
Pla Local de Seguretat Viària perquè això no torni a passar. La segona consideració
que volem fer és en forma de pregunta, per saber quina és la finalitat d’aquest
catàleg, que ho ha respost una mica dient que servirà per fer manteniment del
camins i el que volem és instar a l’Ajuntament a que no nomes serveixi per això, sinó
que també serveixi per poder fer públic aquest catàleg i que estigui a l’abast de
tothom amb un suport informàtic estàndard obert, que tothom que tingui accés al
catàleg i una altra finalitat seria que es puguin incloure en aquest catàleg aquells
camins que també són públics però que no són municipals, que pertanyen a la
Generalitat a la Diputació, GR, etc. Si hi ha més camins que no nomes són
municipals, sinó que també tenen titularitat d’un altre ens supramunicipal, que s’hi
poguessin incloure perquè Gelida tingui un únic catàleg de camins. Gràcies.
Lluís Valls: «Molt bé. Per part de CDC, senyor Francesc de Gironella.»
Pren la paraula el senyor Francesc de Gironella Bertran, regidor de CDC:
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Francesc de Gironella: «Gràcies senyor alcalde. En primer lloc, el catàleg s’ha de
dir que és una feina ingent, que està molt ben documentat i ben treballat. En el sentit
del que es deia ara sobre quin és l’objectiu, sembla que si que es volen fer
actuacions de manteniment, a part de la informació. El que voldríem és que això es
tingués en compte sota alguns criteris que van més enllà dels criteris tècnics. Fa poc
hem tingut un camí arreglat aquí a Gelida i hi ha hagut certes mobilitzacions per com
havia acabat aquest camí. Més que res per sensibilitzar la gent i també per entendre i
sensibilitzar-nos nosaltres, que de vegades els criteris tècnics sobre els quals
s’executen determinats arranjaments no sempre satisfan les necessitats o les
voluntats dels ciutadans. Aplaudim aquest catàleg, que es faci públic ja que val la
pena que es vegi, i a partir d’aquí veurem quin us en podem fer des de l’Ajuntament.
Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Senyor Daniel Garcia Peris, d’ERC.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «Gràcies senyor alcalde. Bona nit a tothom, al públic assistent i al
que ens escolta per Radio Gelida i als que ens estan veient pel Periscope, com vostè
ha comentat amb normalitat ja que és una iniciativa que hem fet per reivindicar que hi
hagi Gelida Televisió i hi hagués una publicitat dels Plens, com hi havia fa dos anys,
que s’enuncia en les convocatòries de Ple però que no es produeix. Esperem com
vostè ha dit, que aquestes càmeres arribin al proper Ple i que tots els gelidencs ho
puguin veure. Respecte al catàleg de camins considerem que és una bona iniciativa,
considerem que els tècnics han fet una feina molt important, i que caldria facilitar-los
la feina, i també facilitar la feina als regidors, tal com s’ha dit abans. Aquest catàleg
l’hem pogut veure els darrers dies. El catàleg és un pdf de 300 Mb, és un document
molt extens que és molt difícil de revisar en la seva totalitat i com be comentaven,
des del novembre està fet i al març ha sortit aquesta noticia i és una llàstima que surti
abans la noticia de que s’ha fet aquest catàleg i que s’ha entregat a l’alcalde i que es
publiqui un foto, que no que s’informi als regidors de l’Ajuntament i que no tinguem
aquesta informació ja que som els representants del poble i que estem aquí per
controlar el que es fa. Gràcies.
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Em satisfà pensar que el contingut d’aquest treball absolutament tècnic,
que han fet els tècnics municipals però que ha redactat l’enginyeria que abans he
esmentat i que ha servit perquè els tècnics de l’Ajuntament avaluessin aquests
camins més que municipals, de titularitat publica, perquè els que no intervenen són
els de propietat privada. Per altra banda dir que a la pregunta per què hauria de
servir, respondre que és l’eina que sembla ser indispensable des de la Diputació de
Barcelona per tal que els Ajuntaments puguin rebre o percebre subvencions per
poder dur a terme tasques de manteniment. És una de les condicions que posaven.
Sense anar més lluny, el passat 3 de maig al Consell Comarcal, el Diputat i els
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Tècnics de Vies Locals de la Diputació de Barcelona, van presentar el Pla zonal de la
comarca de l’Alt Penedès, de carreteres i camins, en el qual també s’incorporava el
municipi de Gelida, han fet arribar aquesta informació en la qual es determina que
dins d’aquest Pla zonal hi hauria el tema de tractament de les carreteres, el tema de
camins que podrien ser susceptibles de transformar-se en carreteres i també es va
manifestar que s’obria unes línies de subvenció perquè els ajuntaments, al llarg
d’aquest mandat rebrien una subvenció econòmica per poder dur a terme tasques de
manteniment dels camins que tinguessin dins del catàleg de camins municipal. Per
tant, entenem que és una eina important perquè tenim llistats i amb criteris tècnics i
dades tècniques d’amplada longitud, etc. de tots els camins públics del terme
municipal de Gelida i això ens permetrà actuar-hi. Val a dir, en referència al que deia
els senyor de Gironella que aquestes subvencions que es podrien percebre des de la
Diputació de Barcelona, no establiran en cap moment unes directrius tècniques en
quant als tractaments dels camins, sinó que requerirà els informes que correspongui
dins de la legalitat mediambiental, que és el que s’ha anat fent sempre, en diferents
tractaments a diferents camins. Una altra cosa és que hi hagi hagut, o no, aquesta
unanimitat o aquest consens en quan als criteris que s’han aplicat. Pel que fa a la
transparència, dir que aquest és un document que es va començar a treballar per
part dels tècnics, com ja he dit al principi, i evidentment és un document que quan va
arribar a l’Ajuntament, els tècnics municipals han hagut d’avaluar. Jo no ho atribuiria,
a manca de transparència sinó que jo penso que és un document que estava a
l’Ajuntament, i no se’ls ha comunicat, i ara tenen aquest període de 30 dies per
poder-lo analitzar amb més deteniment i si cal, presentar-hi les al·legacions que
considerin. Repeteixo que ha estat un treball estrictament tècnic des de la Diputació
de Barcelona que ha comptat amb un suport important dels tècnics de l’Ajuntament i
jo penso que el cal és poder disposar d’aquest document.»

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 la senyora Lluïsa
Llop Fernàndez i del senyor Daniel Garcia Peris (ERC), del senyor Francesc de
Gironella Bertran (CDC) i de la senyora Susanna Costa Pérez (CUP).

5. MOCIÓ DE CDC, ERC I CUP PER L’ARRANJAMENT I MILLORA DE LA XARXA
WIFI MUNICIPAL
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El següent punt de l’ordre del dia seria una de moció que es van
presentar per part de CDC i que s’hi ha afegit ERC i la CUP per l’arranjament i millora
de la xarxa wifi municipal. Dir que s’ha presentat una proposta alternativa o de
consens per part del govern municipal per tal que sigui acceptada, que sembla ser

Plaça de la Vila, 12 -08790 Gelida – tel. 93 779 00 58 – Fax 93 779 01 00 – e-mail: gelida@diba.cat -www.gelida.cat

que sí i llavors seria una moció a la qual s’afegirien també els dos grups que formem
part del govern. Té la paraula el regidor de CDC, Francesc de Gironella.»
Pren la paraula el senyor Francesc de Gironella Bertran, regidor de CDC:
Francesc de Gironella: «Gràcies senyor alcalde. El motiu d’aquesta moció és que
des de l’any 2010 es va posar en marxa la xarxa Wimax-wifi de l’Ajuntament de
Gelida, del municipi, que tenia dos objectius; un era la millora de les comunicacions
dels diferents edificis municipals, amb un considerable estalvi de les factures de
telefonia, més el servei de wifi pública en diferents punts del nostre municipi.
Malauradament, crec que fa al voltant de dos o tres anys que la xarxa va deixar de
funcionar i tot i que encara hi ha la publicitat no és operativa. Passat aquest temps,
consideràvem que era necessari fer una moció perquè es pugues fer la diagnosi dels
problemes que té la nostra xarxa de wifi municipal i que es fes un arranjament. Com
vostè ha dit, se’ns ha fet una proposta des de l’equip de govern i des de Secretaria,
tenint en compte que hi havia un canvi en la normativa i que podia haver-hi
problemes legals per l’Ajuntament tenint en compte la competència deslleial que
alguna empresa podria al·legar. Per aquest motiu la consideració de l’equip de
govern l’hem comentat amb la resta de grups i l’hem acceptat, i per tant ara quan la
llegeixi farem una modificació de la proposta per tal que en quedi constància. La
moció diu així:»
«L’any 2010 es posava en marxa el servei WIMAX-WIFI municipal de Gelida amb un
pressupost de 101.213€. Tot i que en el plec inicial es proposava fer un pla de
manteniment de la xarxa, aquest va ser refusat per l’equip de govern. La xarxa WIFI
municipal va funcionar durant poc més de dos anys. Des de les hores, la xarxa no
funciona tot i que la propaganda de la mateixa va figurar a l’entrada de l’ajuntament
fins l’any 2015.
El grup de Convergència de Gelida no entén que aquest servei no estigui operatiu
per manca de manteniment després d’una inversió considerable de recursos
municipals i que tampoc es plantegi cap ampliació del seu servei.
Atès tot el que ha estat exposat, els grups municipals de l’Ajuntament de Gelida
proposen al ple els següents:
ACORDS
1. Que es diagnostiquin i s’arrangin els problemes i es reiniciï el servei de WIFI
municipal aquest estiu.
2. Que es contracti un servei de manteniment que asseguri el seu servei
continuat.
3. Que es faci un estudi d’ampliació del servei a noves zones com el camp de
futbol o el parc de les Escoles Velles.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
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Lluís Valls: «Alguna intervenció per part dels grups? Senyora Susanna Costa de la
CUP.»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «Moltes gràcies senyor alcalde. El grup municipal de la CUP també
encapçala aquesta moció atès que ja existeix una inversió feta de l’any 2010 de
101.213 €, però tot i així sabem que aquest servei te les seves limitacions i per això
proposarem en un altre moment, impulsar l’ús d’una xarxa social ciutadana on també
participen els ajuntaments, com és la xarxa Guifinet, on les despeses són menors i
ofereix millor servei. D’aquesta manera s’aconsegueix una xarxa de
telecomunicacions oberta, lliure i neutral. Gràcies.»
Lluís Valls: «Molt bé. Per part d’ERC, senyor Daniel Garcia Peris.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Francesc de Gironella: «Gràcies senyor alcalde. Nosaltres també encapçalem
aquesta moció i a banda d’aquest afegit de darrera hora, volem fer esment de que
quan es va aprovar aquest projecte, era aquell Pla Zapatero d’inversions que es feien
“a grosso modo” i que després algunes no van tenir el seguiment que necessitaven.
En aquest cas, a banda de que hi hagi hagut algun problema legal, ha de tenir en
compte que en el seu moment no va haver-hi la contractació del manteniment que
requeria. Per tant reflectir que en aquesta ocasió i en qualsevol altra que això estigui
ben coordinat i ben seguit perquè realment no es facin obres a la babalà i que es faci
realment aquest seguiment que esperem que això no es repeteixi en properes
ocasions. Gràcies.»
Lluís Valls: «Pel PSC senyor Carles Arranz.»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor del PSC:
Carlos Arranz: «Només dir que també ens adherim a aquesta proposta per millorar,
si s’escau, el tema de la wifi pública i vull fer un parell d’aclariments. Dir que com be
deia el Dani, això era un pla Zapatero que va costar 101.000€, era una subvenció
íntegre, i no va costar res a les arques municipals, i un dels objectius com deia el
Francesc, era a banda de fer la wifi pública, connectar els edificis municipals a nivell
telefònic i a nivell de xarxa, el camp de futbol, el poliesportiu, les dues llars d’infants i
el CIC. Un dels objectius també era aconseguir un estalvi important en el tema de
telefonia, i aquest jo crec que s’ha aconseguit. A banda de que també es van
renegociar les tarifes, i es va aconseguir estalviar línies telefòniques i contractes
telefònics. Això s’ha traslladat en un estalvi, respecte al 2010, de més de 20.000 €
anuals, jo crec que està molt bé i que és una amortització bastant ràpida de la
inversió, malgrat no la faci l’Ajuntament, i potser si que en aquell moment no es va
contractar el manteniment preventiu, perquè hi havia una proposta que era d’uns
3.700 més IVA, més el material a banda i es va optar per no subvencionar al
manteniment, i en aquests últims anys del 2012 al 2015, amb un manteniment curatiu
que ha costat uns 1500 € més IVA, que també han representat un estalvi. El tema de
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les limitacions que hi ha des d’Indústria en la limitació de velocitat a 256 k i la xarxa
de Gelida està limitada a 64 k precisament per això. Malgrat tot ens afegim a la
proposta.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Alguna intervenció? Senyor Daniel Garcia Peris, d’ERC.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «Només una puntualització al Carles. Quan ha comentat que als
gelidencs aquesta actuació no els hi havia costat diners, dir-li que això no és així, que
els diners surten tots de la mateixa butxaca, la del contribuent, i justament aquest pla
Zapatero a Gelida va rebre entre les dues convocatòries que hi va haver
pràcticament 2.000.000 € i a què es va destinar aquest Pla ho van decidir vostès, i sí
que va sortir de les butxaques.»
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 la senyora Lluïsa
Llop Fernàndez i del senyor Daniel Garcia Peris (ERC), del senyor Francesc de
Gironella Bertran (CDC) i de la senyora Susanna Costa Pérez (CUP).
6. MOCIÓ DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS INVESTIGATS PER L’AUDIÈNCIA
NACIONAL I EL DRET A DECIDIR
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El següent punt és una moció presentada per la CUP que va tenir el
suport d’ERC i CDC que també l’encapçalen, i a la qual nosaltres també demanem la
possibilitat d’afegir-nos els grups del govern municipal i passaria a ser una moció de
l’Ajuntament de Gelida i que és la moció de suport als ajuntaments investigats per
l’audiència nacional i el dret a decidir. Té la paraula la regidora de la CUP senyora
Susanna Costa.»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «Moltes gràcies senyor alcalde. Gràcies també per encapçalar
també aquesta moció. El passat 9 de novembre el Parlament de Catalunya va
aprovar la Resolució 1/11 sobre l’inici del procés polític a Catalunya. Més de 280
ajuntaments, diferents Consells Comarcals i Diputacions, l’AMI i l’ANC van donar
suport a aquesta resolució. No s’ha fet esperar gaire la reacció de l’Estat Espanyol
per començar una persecució indigne contra els ajuntaments i entitats que varen
mostrar el seu suport com després veurem en la lectura de la moció. Per tot això la
CUP, el passat 7 de maig, va fer una crida a la societat catalana perquè fes costat als
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seus càrrecs electes, i sortís al carrer amb una gran manifestació a Barcelona, dins
de la campanya “Sense por” on també es van fer assemblees obertes arreu del país.
Trobem que dintre de la nostra comarca hi ha regidors requerits per l’Audiència
Nacional, com és el cas de Sant Martí i Sant Pere de Riudebitlles. Tot i que a Gelida
no va prosperar la moció de recolzament a la resolució 1/11 del Parlament, des del
grup municipal de la CUP, entenem que no podem quedar-nos aturats com a simples
espectadors d’aquesta persecució al dret fonamental a la lliure expressió, i per tant
presentem aquesta moció que seguidament llegim:
«El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret
Internacional en diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional dels
Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol,
que en l’article 1 proclama: «Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut
d’aquest dret determinen lliurement el seu estatus polític i procuren també pel seu
desenvolupament, econòmic, social i cultural». Les diverses nacions de l'Estat doncs
són dipositàries d'aquest dret ja que es troben constituïdes com a pobles i per tant
com a subjecte indiscutible de dret.
Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els
darrers anys i el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de
forma majoritària, el reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així com
la voluntat de recolzar l’exercici del dret a decidir. A més a més, el poble de
Catalunya, mitjançant l'aprovació al seu Parlament de la resolució 5/X del 23 de
gener del 2013 es va reconèixer a si mateix com a subjecte de caràcter polític i jurídic
sobirà.
En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament
expressada, el passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la
Resolució 1/XI sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels
resultats electorals del 27 de setembre de 2015. Per donar suport a aquesta
Resolució, el món local de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions)
ha anat aprovant una moció que, a hores d’ara, ja ha estat secundada per 280
institucions de representació local a través dels seus plens. Una manifestació
política, una expressió plenament legítima. El món local és sobirà i ha de poder
expressar-se amb llibertat.
Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament
polititzats, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans i els seus
regidors i regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per
investigar l’Associació de Municipis per la Independència, l’Associació Catalana de
Municipis i l’Assemblea Nacional Catalana.
L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir
vies per atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores
dels nostres Ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat
Central d’Instrucció 2 de Madrid amb l’excusa de les resolucions aprovades en suport
a la Resolució del 9N del Parlament de Catalunya.
Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com
De la Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a
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constitutiu dels delictes de sedició o rebel·lió els actes de suport a la Resolució del
Parlament per part dels regidors amb arguments tant contundents com que la
mateixa fiscalia no havia denunciat als parlamentaris promotors de la Resolució del
9N, el Magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel cas dels «titiriteros», no només manté
oberts tres procediments concrets contra els Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre
sobre les mocions de suport al 9N sinó que, a més, és el responsable d’una ordre
genèrica als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat per tal que es dirigeixin als
Ajuntaments del país que han aprovat mocions de suport per tal que li aportin tota
mena d’informació.
En relació als antecedents exposats es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Gelida als requeriments enviats per
ordre de l'Audiència Nacional espanyola a gairebé tres-cents ajuntaments catalans
per haver aprovat una moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de
Catalunya.
Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin
ser encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional, recordant el
dret fonamental a la lliure expressió.
Tercer.- Declarar, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un exercici
eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les
institucions que emanen de la voluntat popular i, molt particularment, des dels
ajuntaments entesos com l’administració més propera a la ciutadania.
Quart.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes de l'AMI,
ACM i ANC, al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, i
als governs de l’estat espanyol i francès.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Moltes gràcies. Alguna intervenció per part dels grups? Senyor
Francesc de Gironella, de CDC.»
Pren la paraula el senyor Francesc de Gironella Bertran, regidor de CDC:
Francesc de Gironella: «Gràcies. Havíem d’encapçalar aquesta moció, al costat de
la CUP i d’ERC. Ja no és al món local, que van a buscar-nos, els nostres
parlamentaris estan amenaçats. Els responsables polítics que van fer possible la
consulta del 9N estan imputats; el Francesc Homs, candidat de CDC a les properes
eleccions generals, o l’expresident Mas, l’expresidenta Ortega, l’ex-conseller Rigau,
imputats per què? Senzillament per escoltar el seu poble i per intentar, de manera
democràtica donar-los-hi veu. Com no ens hem d’indignar? Perquè a sobre els
nostres regidors, siguin del poble que siguin, siguin del partit que siguin, puguin
exercir la seves funcions amb plena llibertat. Com no ho hem de secundar? Parlava
la regidora Costa sobre la dignitat d’atacar la separació de poders, d’utilitzar
estaments de l’estat que haurien de ser imparcials com són la Fiscalia de l’Estat, el
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Tribunal Constitucional... Res els atura. Potser la única resposta és dir que a
nosaltres tampoc. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Senyora Lluïsa LLop, d’ERC.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «Gràcies. És difícil afegir res més al que ja s’ha dit per part de CDC i de
la CUP. Només afegir el fet que nosaltres ja vam presentar conjuntament amb els
grups de la CUP i CDC, el 17 de novembre de 2015 aquesta mateixa moció al Ple de
Gelida. En aquell moment la vam defensar, vam perdre la votació, però va ser un
debat absolutament democràtic, on cadascú va poder expressar les idees que
considerava adequades respecte d’aquest debat, i en el nostre cas, defensar aquesta
resolució 1/2011 del Parlament de Catalunya. Molt malament estem anant si resulta
que no podem debatre a les institucions i defensar ideològicament amb absoluta
llibertat i amb absoluta justícia democràtica el que cadascú de nosaltres pensem. A
partir d’aquí, s’engega tota una campanya per part de jutges i fiscals per perseguir el
què opina la gent i tot el fet independentista, perquè és una cosa que no quadra i
l’únic que podem dir, com bé deia el regidor de CDC, és que nosaltres continuarem
defensant exactament el mateix en el què creiem. Continuarem defensant el què ha
votat el poble de Catalunya i continuarem caminant en aquest camí que hem fixat i
que nosaltres desitgem que ens porti a la construcció d’una república catalana.
Donarem suport i continuarem defensant a qualsevol regidor o regidora, conseller o
consellera comarcal i a qualsevol diputat o diputada provincial, que els hi passa
exactament el mateix, que per defensar als seus respectius plenaris el que creuen,
de forma absolutament democràtica, els pugui comportar una imputació per part de la
Justícia espanyola, tot i que és molt dir-li justícia perquè cada vegada està més
allunyada d’això i s’està convertint en un ens polititzat i en el braç executor del que
no pot fer el Govern Espanyol. Per tant, evidentment, l’encapçalem i evidentment, hi
donarem suport.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Des del grup municipal del PSC hem dit ja al principi que donem suport
a aquesta moció, des del punt de vista de què hi poden haver-hi discrepàncies que
calguin amb tots aquells temes que tenen a veure amb l’autodeterminació o amb la
independència. Estem a favor, i ja ho hem dit en més d’una ocasió, del dret a decidir,
però sobretot estem a favor de què els que estem a la política, sigui en l’àmbit que
sigui, puguem tenir aquesta llibertat de poder-nos expressar dins del que entenem
que ha de ser el dret a la democràcia i a poder expressar tot allò que cadascú
consideri. Per tant, qualsevol acció que hi hagi des dels tribunals que vagi en contra
d’aquests drets que entenem que són inalienables i que són uns drets que tenim des
del primer moment, evidentment hi donarem suport i d’aquí que també ens afegim a
encapçalar aquesta moció.»
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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 la senyora Lluïsa
Llop Fernàndez i del senyor Daniel Garcia Peris (ERC), del senyor Francesc de
Gironella Bertran (CDC) i de la senyora Susanna Costa Pérez (CUP).

7. MOCIÓ DE LA CUP, ERC I CDC EN DEFENSA DE LA LLEI 24/2015
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El següent punt de l’ordre del dia és la moció de la CUP, en la que s’hi
van afegir a les Comissions Informatives ERC i CDC, en defensa de la Llei 24/2015 i
a la qual també manifestem des dels grups de govern municipals d’afegir-nos-hi, i per
tant que sigui una moció de tots els grups de l’Ajuntament. Té la paraula la regidora
Susanna Costa de la CUP.»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «Moltes gràcies i novament s’entén perfectament que també la
vulgueu encapçalar. Aquesta moció és en defensa de la Llei 24/2015 que es va
presentar al Parlament. Aquesta Llei, com després veureu, va néixer d’una iniciativa
legislativa popular d’habitatge, i tot i que presentem aquesta moció que és genèrica,
des del grup municipal de la CUP, entenem que hem de recolzar aquesta moció atès
que Gelida va ser un dels municipis que va col·laborar tant en la recollida de
signatures, com del fet de ser representants federatius d’aquesta ILP. En una
propera ocasió, ens agradarà presentar una moció més concreta per Gelida, on les
actuacions que impulsa aquesta moció siguin reals al nostre municipi, com per
exemple, instar a l’Ajuntament a establir un conveni amb la Cooperativa Som Energia
que estableix un protocol d’actuació vers la pobresa energètica als municipis. La
moció que presentem diu així:»
«Atès que durant l'any 2015 Gelida va participar en la recollida de signatures per la
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) d'habitatge aconseguint més de 300, el grup
municipal de la CUP presenta aquesta moció.
Atès que la citada Iniciativa legislativa Popular de Mesures Urgents per fer front a
l'emergència Habitacional i la Pobresa Energètica va arribar al Parlament de
Catalunya avalada per 150.000 signatures, on va ser aprovada per unanimitat de tots
els grups de la cambra, i va convertir-se en la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de
mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa
energètica
Atès que la Constitució reconeix el dret a un habitatge digne i adequat i el vincula a
l’obligació dels poders públics d’impedir l’especulació (article 47), que imposa als
poders públics el deure de garantir que el dret de propietat no s’exerceixi de manera
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antisocial (article 33) i que subordina tota la riquesa, sigui quina en sigui la titularitat,
a l’interès general (article 128). I atès que la mateixa Constitució descentralitza les
polítiques d’habitatge, que en virtut dels articles 148 i 149 són competència de les
comunitats autònomes.
Atès que la Llei 24/2015 dóna resposta a les necessitats esmentades i ha demostrat
ser una eina eficaç perquè els ajuntaments puguin pal·liar les situacions d’exclusió
residencial i de pobresa energètica ja que és una llei que:
- Garanteix el reallotjament a les famílies amb desnonament.
- Obliga als bancs a oferir un lloguer social a les famílies.
- Fa que les companyies assumeixin part de la despesa de les famílies amb
dificultats per pagar els subministraments i evita el talls de
subministraments
bàsics.
- Dota als ajuntaments de mecanismes per fer ús dels pisos buits de la banca.
- Facilita l’augment del parc públic d’habitatge.
Atès que la Generalitat valenciana i el Govern de les Illes Balears han iniciat el
tràmits legislatius per aprovar mesures que segueixen el model garantista establert
per la Llei 24/2015
Atès que el passat mes d’octubre un recurs del Govern del Partit Popular va
suspendre mesures contra la pobresa energètica i els abusos hipotecaris vinculades
al Codi de Consum català
Atès que el mateix Govern del Partit Popular ha recorregut al Tribunal Constitucional
el Decret Llei 6/2013 d’Andalusia sobre la funció social de l’habitatge, la Llei Foral
24/2013 de Navarra de mesures urgents per garantir el dret a l’habitatge, la Llei
2/2014 de modificació de la Llei d’habitatge de Canàries i la Llei 3/2015 d’habitatge
d’Euskadi.
Per tot l'exposat anteriorment, i amb el temor que el Govern en funcions del Partit
Popular torni a defensar els interessos dels bancs en contra dels de les persones
més vulnerables i que la Llei 24/2015 pugui ser recorreguda al Tribunal
Constitucional, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Defensar públicament la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents
per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, i
reivindicar la seva necessitat per fer front a les emergències habitacionals i a la
pobresa energètica
SEGON. Exigir al govern de l’Estat que retiri el recurs contra la citada llei davant del
Tribunal Constitucional i més tenint en compte que es tracta d’un govern en funcions
TERCER. Exigir al govern de l’Estat que es comprometi a no posar impediments al
total desplegament de la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, i faciliti
l’extensió de mesures semblants a la resta de l’Estat.»
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Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Moltes gràcies. Alguna intervenció per part dels grups? Senyor Pep
Anfruns d’ICV.»
Pren la paraula el senyor Josep Anfruns Daví, regidor d’ICV-EUiA:
Josep Anfruns: «Gràcies senyor alcalde. Simplement recordar que com deia la
regidora, precisament aquesta mesura es va començar amb una recollida de
signatures, i que el nostre grup va ser un dels que ho va impulsar a Gelida, i que vam
aconseguir un bon nombre de suport. També di que aquesta proposta de Llei, va ser
el nostre grup d’ICV-EUiA qui la va presentar al Parlament de Catalunya, amb certes
resistències per part d’altres grups i que va aconseguir aprovar-se tot i que no s’hagi
implantat. Per tant, hi donarem suport i creiem que està molt bé el que es demana,
però no sols això sinó que ens estant dient, que si que és veritat que l’Estat Espanyol
ho impedeix, però tampoc podem dir, que en aquests moments el Govern de la
Generalitat ho faciliti. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Senyor Francesc de Gironella, de CDC.»
Pren la paraula el senyor Francesc de Gironella Bertran, regidor de CDC:
Francesc de Gironella: «Gràcies senyor alcalde. Massa sovint ens trobem
sorpresos, potser ja no tant, perquè els governs sembla que no fan res per alleugerir
la situació de les persones més necessitades, però em sembla que estem davant de
la primera situació en la qual un mateix estat intenta bloquejar iniciatives en aquest
sentit adduint que això és injust pels altres. En aquesta moció es parla d’Euskadi, de
Canàries, de Navarra, de Catalunya, de les Illes Balears, de Valencia... A veure si
resultarà que tot l’Estat Espanyol, dividit amb aquestes coses que anomenem
autonomies, aprovaran el mateix, i serà el govern central qui continuarà dient que no.
La situació no deixa de ser absolutament esperpèntica. Per tant, evidentment hi
donarem suport i encapçalem aquesta moció. Només una consideració senyor
Anfruns, no sé a què venia això del Govern de la Generalitat, vostè sap perfectament
perquè el Govern de la Generalitat no està tirant endavant aquesta llei. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Senyora Lluïsa Llop, d’ERC.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «Gràcies. Nosaltres evidentment també l’encapçalem i hi donarem
suport. Sembla bastant esperpèntic que un govern espanyol en funcions, presenti un
recurs al Tribunal Constitucional d’una llei que ha de venir a defensar els més
vulnerables i els que pitjor ho estan passant en aquests moments, aquella gent que
veu la seva llar en perill i que arriba a anar al carrer i ser desnonada. Quan s’intenten
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posar solucions per tot el tema dels dèficits energètics i quan un parlament a on se li
presenta una iniciativa legislativa popular, avalada per 150.000 signatures, que es diu
fàcil, però tots els que intentem trobar recolzament quan vols tirar endavant una cosa
sabem que aconseguir 150.000 signatures és una feinada ingent de la societat civil i
entren com a iniciativa legislativa popular, i el vot a favor de tot el Parlament de
Catalunya, i jo no surto de la meva sorpresa de pensar que un govern creu que
aquesta llei, no sé perquè. és injusta i l’envia a un Constitucional i la suspenen,
deixant qualsevol aplicació més endavant quan d’aquí quatre o cinc anys el Tribunal
Constitucional tingui a bé resoldre sobre aquest tema. No pot ser de cap altra
manera, hi donem suport, i aprofitem per reconèixer la feina que s’ha fet, no només la
Generalitat sinó també totes les institucions i especialment els ajuntaments que són
els més propers a la ciutadania, intenten fer en aquest àmbit i el que lamentem és
que quan s’aconsegueixen eines perquè aquesta lluita no sigui tant desigual, resulta
que un govern deslegitimat les fa saltar. Esperem que es pugui fer tota la normativa,
tal com es van comprometre a fer de manera urgent i que mentrestant ela
ajuntaments continuïn amb les poques eines que tenen, donant aquest suport. I és
evident que em sembla absolutament indigne aquest recurs contra la gent que pitjor
ho passa.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El grup municipal del PSC, com ja he manifestat abans, també la vol
encapçalar. Abans de fer la meva intervenció, un apunt, i suposo que tots hi estarem
d’acord a què s’incorporés com a punt quart donar trasllat d’aquesta moció, perquè si
no, l’aprovaríem i no quedaria enlloc. Per tant, donar-ne trasllat al govern de l’Estat i
també al govern de la Generalitat perquè siguin coneixedors del posicionament dels
grups municipals de l’Ajuntament de Gelida, si hi estan d’acord, ja que seria el més
lògic.
La nostra intervenció com a grup municipal del PSC aniria en el sentit de què
nosaltres considerem que les lleis són els mecanismes que tenim els polítics, els
ajuntaments, els governs per legislar, i en definitiva, per articular mecanismes i donar
solucions als problemes i aquesta vegada ens trobem amb què un govern boicoteja,
anul·la, talla una llei que el que vol és donar solució a una situació que és la que
s’està vivint de més deteriorament de les persones, en quant als drets que han de
tenir. Per què ho dic això? Perquè el fet que hagin impugnat aquesta llei davant el
Tribunal Constitucional denota que els que ho han fet, no se n’adonen en cap
moment de quina és la situació real de les persones del país, sinó segurament no hi
haurien fet. I això com ho sabem? Ho sabem, com deia la regidora d’ERC, des dels
ajuntaments, perquè som els que patim de més a prop aquesta situació i no és que
ho patim sinó que ens adonem del patiment dels nostres convilatans. Estem parlant
aquí del tema del dret a l’habitatge, de la pobresa energètica, quan som conscients
que no sempre tots els ajuntaments podrem cobrir sempre aquestes mancances. Hi
ha companyies d’abastiment d’aigua o de gas que sí que estan portant a terme una
tasca per pal·liar aquestes situacions, però ens estem trobant també amb les
companyies elèctriques que estan fent una lectura esbiaixada del què és aquesta llei
i que en aquests moments sí que permet que alguns veïns no hagin de satisfer el
rebut de la llum, però ho deixen com una cosa aplaçada i no suspesa, quan la
situació pot ser que acabi sent la mateixa d’aquí a uns mesos. Per tant, és necessari
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que des dels ajuntaments ens posicionem de manera ferma, en defensar aquesta llei,
perquè en definitiva, el que estem defensant són els drets d’aquelles persones que
actualment ho estan passant més malament. I és ben cert que tenim mecanismes,
però els ajuntaments no tenim sempre tots els mecanismes per cobrir aquestes
mancances. Per tant, hi donem suport de manera explícita i agraïm que es presentes
en el seu moment.»
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: «M’agradaria fer un apunt sobre el que està vostè expressant
aquest interès que té per poder buscar alguna solució. Com he explicat abans, hi ha
una cooperativa que es diu Som Energia que si vostè no hi te cap inconvenient,
podríem trobar-nos amb ells, perquè ens puguin explicar bé quin és el seu sistema
de treball i com enfoquen el tema amb problemes de problema energètica.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «No hi tindria cap problema. Li agraeixo.»

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 la senyora Lluïsa
Llop Fernàndez i del senyor Daniel Garcia Peris (ERC), del senyor Francesc de
Gironella Bertran (CDC) i de la senyora Susanna Costa Pérez (CUP).
8. MOCIÓ DE LA CUP, ERC I CDC AL PLA LOCAL DE SEGURETAT VIARIA
REALITZAT AL MUNICIPI DE GELIDA
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El següent punt de l’ordre del dia és una moció presentada per la CUP,
a la que s’hi han afegit també ERC i CDC, al Pla Local de Seguretat Viària realitzat al
municipi de Gelida. Té la paraula la regidora de la CUP, Susanna Costa.»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «Moltes gràcies novament. M’agradaria començar fent referència al
què vostè ha explicat abans quan presentàvem el catàleg de camins, que ha dit que
era un informe tècnic i no era un informe polític i realment el grup de la CUP, l’hem
vist, l’hi hem pogut fer una ullada, i tot i que ha estat un treball tècnic, no ha sigut
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gens difícil entendre’l. Ha sigut molt fàcil visualitzar-lo, i entendre perfectament des
de la primera fulla que hem llegit de què anava el catàleg i entengui que, per molt
que sigui un treball tècnic, si finalment l’hem d’aprovar al Ple, què menys que des del
minut zero els regidors sapiguem que existeix aquest esborrany i que després això
tingui una continuïtat. El grup municipal de la CUP vam ser coneixedors per
casualitat de l’existència del Pla Local de Seguretat Viària i no creiem necessari que
aquest Pla vegi la llum una setmana abans de que s’hagi d’aprovar pel Ple. Per tant,
com que sabem de l’existència d’aquest Pla Local de Seguretat Viària el que volem
és que des d’un inici hi puguin treballar tots els regidors i establir una comissió
específica. La moció diu el següent:»
«El passat mes de març d'enguany, el grup municipal de la Candidatura d'Unitat
Popular, va ser coneixedor de l'existència del Pla Local de seguretat viària per
Gelida.
Entenem que aquest tema és una qüestió prou important perquè es pugui tractar en
una comissió específica, on a més dels membres de la Junta de Govern, les
regidores dels grups de l'oposició estiguin representades perquè puguin ser
coneixedores d'aquest Pla i facin si s'escau les seves aportacions.
Per tot això proposem al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Crear una comissió específica per temps definit amb representació de tots
els grups municipals i els tècnics adients per tractar aquest assumpte.
SEGON: Que aquesta comissió específica creada pel Pla de seguretat viària, es faci
extensiva a la resta de plans que es puguin presentar des de qualsevol regidoria en
el futur.
TERCER: Per garantir l'aplicació i desenvolupament d'aquest procediment, quedarà
inclòs al redactat final del ROM que s'està elaborant enguany.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Alguna intervenció per part dels grups? Senyor Francesc de Gironella,
de CDC.»
Pren la paraula el senyor Francesc de Gironella Bertran, regidor de CDC:
Francesc de Gironella: «Gràcies senyor alcalde. Estudis, plans, projectes... Sí que
és veritat que moltes vegades tenen una base tècnica, però tampoc podem amagarnos que aquests informes moltes vegades després serveixen perquè es prenguin
decisions que tenen de vegades una vessant tècnica, però que a vegades són
polítiques. Per tant, entenem i ho hem dit moltes vegades, que ens agradaria també
participar en aquest tipis de comissions. Esperem que entre tots fem les coses bé,
estem elaborant el ROM, mocions com aquestes dintre d’un temps ja no tindran
sentit, perquè ja estarem tots els grups representats de ple dret i ja ens ho podrem
estalviar. El nostre suport a l’hora d’aprovar aquesta moció, com després serà amb
la moció que presentarà ERC sobre la Comissió de Medi Ambient que també va en
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aquesta línia. Senzillament, mentre no hi arribem no crec que a ningú li molestarà ni li
farà mal que hi estiguem tots participant i en siguem coneixedors des del primer
moment. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Senyor Daniel Garcia Peris, d’ERC.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «Gràcies senyor alcalde. Igual que han dit els companys regidors
també donarem suport a aquesta moció, a aquest Pla de Seguretat Vial que esperem
que no sigui un pla més quan el coneguem que no sigui un pla més i que ens ajudi a
solucionar els nostres punts negres, com poden ser combinar la circulació entre
vianants i vehicles al carrer Major o a la Plaça de l’Església i que això ho puguem
treballar entre tots amb els tècnics també.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Senyora Maria Rigau.»
Pren la paraula la senyora Maria Rigau Navarro, regidora de Governació:
Maria Rigau: «Moltes gràcies. Bona nit a tothom. En principi avui no es portava a
aprovació res, senzillament tenim el document, però avui no es donava a conèixer.
Vull explicar com ha anat. A finals del 2015 hi va haver un oferiment per part del
Servei Català de Trànsit, d’elaborar aquest Pla de Seguretat Viària del Municipi de
Gelida, i es tira endavant en el marc d’un conveni que es signa amb el Servei Català
de Trànsit. Per elaborar aquest Pla, a part dels tècnics del Servei, es compta
únicament amb la col·laboració, que creiem que és clau i necessària, de la Policia
Local. En cap moment intervenim políticament nosaltres, perquè així ho marca el Pla.
És el cap de la Policia qui porta el tema amb els tècnics del Servei. Ja se’ns ha
entregat el document a primer d’any, i ara el que ens toca és valorar i avaluar les
mesures que proposen des de Trànsit i a veure què decidim sobre el què es pot fer i
què no. L’objectiu fonamental del Pla és evitar la sinistralitat i reduir els accidents que
hi puguin haver per tal de tenir una vila més segura. Amb tot això el que es fa amb el
que recullen és una diagnosi dels punts que pugin haver-hi més conflictius a Gelida i
resoldre concretament cada problema, tot i que s’ha de dir que Gelida és un municipi
amb molt poca accidentalitat i que segons Trànsit, el nivell és baixíssim, molt inferior
a la mitja de qualsevol altre municipi de Catalunya, cosa que ens va deixar bastant
tranquils, tot i que hem de dir que hi ha alguns punts millorables, com deia en Daniel,
per exemple l’eix del Carrer Prat de la Riba, l’Avinguda Catalunya amb carretera de
Sant Llorenç, hi ha punts que sí que són millorables. També en el Pla es fa referència
a la senyalització horitzontal, vertical a l’accessibilitat, reductors de velocitat,
rotondes, visibilitat, estacionament a la via pública, be, tot això es troba en el Pla. A la
moció diu que volíeu que es faci una Comissió, i nosaltres no creiem oportú crear
una específica d’un treball que ha està acabat i presentat. Altra cosa és que quan
s’avaluï i es consideri que s’ha de tirar endavant tot el que aquí posa, vostès en
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siguin coneixedors i puguin opinar, donant-los-hi el document perquè el revisin. De
moment encara no s’ha fet res, és un Pla 2016-2019, per tant tenim temps per
revisar-lo i per mirar i un cop ho considerem oportú, traslladar-ho i que vostès hi
puguin dir la seva.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Per tancar aquest punt i ho deia el regidor Francesc de Gironella, que
feia referència també als punts que vénen amb posterioritat, jo voldria aprofitar el
mateix. Vostè començava dient, informes, projectes, plans, etc, És evident que la
tasca de gestió del govern municipal comença sempre amb informes, amb plans,
amb diagnosis que fan els tècnics i després hi ha unes decisions que han de
prendre, que acaben amb unes aprovacions o no, en els Plens municipals, però que
prèviament requereixen o estan analitzades i estan definides pel govern municipal. Jo
voldria anar a parar aquí, jo voldria distingir que el paper del govern és el paper o té
la responsabilitat de governar, de tirar endavant un seguit de projectes des del
govern municipal amb el suport dels tècnics i que un dels deures que té aquest
govern municipal, que potser en alguns moments no s’ha dut a terme de la millor
manera, és informar evidentment als grups de la oposició i que hi puguin tenir paper
a l’hora d’avaluar aquells documents o aquelles propostes que s’hagin fet des del
govern municipal. Per tant, és el govern qui té la responsabilitat d’establir quins han
de ser aquests grups de treball, aquestes persones que l’hagin d’assessorar o no, i
que intentem, com ja s’ha fet en alguna altra ocasió, que no siguin persones
vinculades a grups polítics sinó que tinguin coneixement dels temes o que si més no
puguin assessorar des dels diferents temes que es puguin tractar. Per tant, no
donarem suport a la creació de comissions que impliquin prendre decisions ja que
entenem que aquesta és una responsabilitat del govern municipal. Estem oberts a
crear grups de treball que el propi govern decidirà quina ha de ser la seva
composició, i evidentment, si que posarem mol d’èmfasi en el fet de mantenir
informats de manera constant, a través de comissions, que són les figures que també
ens permet el ROM, als grups de la oposició. Votarem en contra d’aquesta moció que
es presenta per part dels grups de la CUP, ERC i CDC.
Té la paraula la senyora Susanna Costa de la CUP.»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «A mi m’agradaria que la secretària, aquí present, ens pugues
orientar una miqueta perquè tinc entès que a les comissions específiques no es
prenen decisions, simplement són informatives, es treballa, però la decisió final no la
tenen les comissions específiques, és així, oi? Per tant, entenem que serà una
decisió de l’equip de govern i s’haurà de respectar.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El govern municipal crearà aquelles comissions específiques que
consideri i en les que hi podran prendre part els grups polítics.»
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No hi ha més intervencions, raó per la qual se sotmet la proposta a votació, la qual és
desestimada per majoria dels assistents, concorrent els vots en contra 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 a
favor de la senyora Lluïsa Llop Fernàndez i del senyor Daniel Garcia Peris (ERC), del
senyor Francesc de Gironella Bertran (CDC) i de la senyora Susanna Costa Pérez
(CUP).
9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC A FAVOR DE LA TITULARITAT
MUNICIPAL DEL CASTELL DE GELIDA
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
a favor de la titularitat municipal del Castell de Gelida. Té la paraula el senyor Garcia
Peris, d’ERC.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «Gràcies senyor alcalde. Aquesta moció ve donada per les
informacions que corren de que l’Església i el cementiri del Castell ja no són de
titularitat municipal. Crec que el redactat de la moció està prou clar i jo espero, com
no pot ser d’altra manera, rebi l’aprovació de tots els regidors. Comentar també que
per correu electrònic la CUP ens va manifestar que volia encapçalar també la moció.
La moció diu el següent:»
«Atès que el Castell de Gelida és declarat bé cultural d'interès nacional arrel de la
seva rellevància com a castell de frontera des del segle X, i a partir del segle XIV
com a palau residencial.
Atès que en l'actualitat el castell és un espai monumental i arqueològic propietat des
de l’any 1968 de l'Ajuntament de Gelida, és a dir de tots els gelidencs i gelidenques, i
gestionat per l'Associació d'Amics del Castell de Gelida, entitat que ha impulsat la
seva recuperació des de l'any 1965.
Atès que a l’acta de la Junta de Govern Local celebrada el 12 de novembre de 2015
s’indica que es dóna compte del recurs de reposició interposat contra la comunicació
de la Gerència Regional del Cadastre relativa a l’acord d’alteració de la finca del
recinte del Castell de Gelida de manera que segrega una parcel·la independent, que
inclou l’església i el cementiri del castell, a nom de la Parròquia de Sant Pere de
Gelida.
Atès que en els darrers mesos han circulat informacions que l’anterior recurs ha estat
desestimat i a data d’avui no figura al cadastre l’església i el cementiri del Castell de
Gelida com a propietat municipal.
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Per tot això exposat, el grup municipal d’ERC a Gelida proposa l’adopció dels
següents
ACORDS:
1.- Manifestar el suport de l’Ajuntament a la titularitat municipal completa de tot el
recinte del Castell de Gelida tal com va ser adquirit l’any 1968.
2.- Realitzar les accions que siguin necessàries davant les autoritats competents per
deixar sense efecte l’alteració de la propietat del recinte del Castell de Gelida.
3.- Creació d’un grup de treball amb la representació dels grups polítics representats
al consistori i l’Associació d’Amics del Castell de Gelida que faci el seguiment
necessari per defensar la titularitat municipal completa del recinte del Castell de
Gelida. A aquest grup de treball s’hi podrà incorporar aquelles persones que per la
seva trajectòria i/o experiència es considerin, a proposta de qualsevol dels integrants
del grup, interessants.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Alguna intervenció per part dels grups? Senyor Francesc de Gironella,
de CDC.»
Pren la paraula el senyor Francesc de Gironella Bertran, regidor de CDC:
Francesc de Gironella: «Gràcies senyor alcalde. Vagi per endavant que hi ha aquí
dues qüestions, una qüestió legal, en la qual sembla que tenim les de perdre, perquè
la titularitat sembla que és de qui és i amb això de moment, si no hi ha un canvi o es
decideix en un tribunal, és la que és. Però també s’ha de reconèixer una altra cosa, i
és que cap regidor i cap alcalde que hi ha hagut a Gelida pot negar, i és l’esforç
titànic que ha fet el poble i que ha fet l’Associació d’Amics del Castell en l’entorn,
independentment de si la titularitat era d’un o d’un altre. Per tant, jo crec que és
possible donar el suport a l’equip de govern actual perquè fes els passos necessaris
perquè tant des de la Parròquia com des del Bisbat es reconegués aquesta feina que
s’ha fet durant tots aquests anys, els recursos que s’hi ha invertit i que potser ens
deixessin de perseguir als gelidencs per poder fer determinades actuacions. Crec
que seria just, utilitzant el vocabulari que fan servir, just i necessari, que aquesta
cessió és fes cap a l’Ajuntament. No sé fins a quin punt, perquè desconec la situació
legal real en la que ens trobem, però sí realment la titularitat és del Bisbat o de la
Parròquia en aquest cas, poca cosa hi podrem fer, però si com a mínim encoratjar el
govern a poder negociar amb el Bisbat, a veure de quina manera això es podia fer.
Vagi per endavant doncs, aprofitant aquesta moció, el reconeixement a l’esforç que
han fet tant l’Associació, com tants gelidencs, com també tants ajuntaments de
Gelida al llarg del temps.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:

Plaça de la Vila, 12 -08790 Gelida – tel. 93 779 00 58 – Fax 93 779 01 00 – e-mail: gelida@diba.cat -www.gelida.cat

Lluís Valls: «Nosaltres no és que ens trobem amb una tessitura, perquè quan tens
una tessitura d’un cert interrogant és quan no saps ben bé què fer. Aquí si que
sabem el què hem de fer, en tot cas és que es vulgui admetre o no, per part de la
resta de grups. Nosaltres estem d’acord amb el punt número 1, de manifestar el
suport de l’Ajuntament a la titularitat municipal completa de tot el recinte, i
evidentment, perquè ja ho estem fent, a realitzar les accions que siguin necessàries
davant les autoritats competents, per deixar sense efecte l’alteració de la propietat
del recinte del Castell de Gelida. Amb el què no estarem a favor, per tant si es
poguessin votar els punts per separat, ho faríem però no pot ser i per tant, no
votarem a favor d’aquesta moció, és a favor de la creació d’aquest grup de treball,
perquè entenem que el treball ja s’està fent i s’està seguint una línia de treball que
entenem que és la més encertada, més enllà dels resultats que puguin haver-hi al
final de tot aquest procés. Per què dic això? Hi ha una paraula aquí que ens ho fa
trontollar una mica, és la paraula informacions. Han circulat informacions. L’altre dia
al Patronat de Cultura vaig haver de matisar, ja que la pregunta era si l’Ajuntament
de Gelida ja no era propietari del Castell de Gelida i això era el que es feia córrer per
tot arreu. Ho vaig haver de repetir en dues o tres ocasions, que el Castell de Gelida
és de l’Ajuntament de Gelida, i em sembla que el Ple de l’Ajuntament és el lloc més
institucional per dir-ho, i que ho sàpiguen els regidors, perquè de fet que ja ho saben,
tot i que aquest tema no ha sortit mai aquí. En tot cas el que hi ha en aquests
moment són fins i tot algunes situacions envers el que l’Ajuntament de Gelida va
comprometre’s a pagar pel seu Castell l’any 1968, i d’això ens som coneixedors
gairebé tots els regidors d’aquest Ajuntament. Però aquest no és el tema que estem
tractant. Estem tractant que sí que és veritat i ho vaig dir aquí, que la Parròquia de
Gelida, en aquest cas el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, va inscriure o va apel·lar
la propietat com a seva a través de la gerència del cadastre. És veritat que en
aquests moments hi ha uns documents que ells aporten, que venen a demostrar per
part seva, que ells són els propietaris d’aquests elements, i algun d’aquests
documents es basa en convenis que hi havia hagut en el seu moment als anys 80,
que van permetre algunes obres d’adequació del Castell de Gelida, signades en el
seu moment pel president de la Diputació, sr. Dalmau, per l’Enric Carafí, com a
regidor de Cultura de l’Ajuntament de Gelida, i de l’alcalde Ramon Ferrando i el
Narcís Jubany, bisbe o arquebisbe. Allà s’estableix una col·laboració i això fa que en
aquells moments aquest sigui un document que s’aporta com una mena de
reconeixement implícit de l’Ajuntament de que l’església i el cementiri ja eren de la
Parròquia o del Bisbat. Què s’ha fet fins ara? Fins ara s’ha fet el que se’ns exigeix i
que entenem que tot Ajuntament que hi ha hagut des de l’any 1968 ha fet, que és
defensar els drets i la propietat del Castell, i quan dic del Castell vol dir de la
parròquia i del cementiri. I això és el que he fet i continuarem fent amb els serveis
jurídics d’aquest Ajuntament, i evidentment amb les negacions que siguin
necessàries, perquè en aquests moments haig de dir que si que hi ha una
determinació en quant al cadastre, o en quant a la documentació cadastral en que
ells es basen per dir que l’església i el cementiri són de la parròquia, però per altra
banda l’Ajuntament té prous arguments també com per defensar que això no és així, i
el que cal entenc jo, en qualsevol conflicte d’aquesta mena és establir les
negociacions que siguin necessàries. Amb quin objectiu? Amb un únic objectiu que
és que tot el recinte del Castell, incorporant l’Església i el cementiri, continuïn sent de
l’Ajuntament com han estat, sota el nostre criteri, sempre. Això que vol dir? Que
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aquestes negociacions, i suposo que molts dels d’aquí, ja sigui a nivell polític o a
nivell professional, han hagut de dur a terme negociacions, requereixen del seu
temps, del seu espai, de les seves fórmules i evidentment que hem anat informant. A
qui? Potser no hem informat als regidors, però sí que hem informat a l’Associació
d’Amics del Castell, que entenem, com molt bé deia vostè senyor de Gironella, que
ha estat una entitat que des de l’any 1960, quan es va constituir, ha dut a terme, no
només la preservació i la conservació, sinó també una cura i una difusió del Castell
de Gelida en la seva totalitat. Per tant, continuarem amb aquesta voluntat. Per què?
Perquè hi ha un element afegit que jo penso que tothom té al cap, i és que en el seu
moment, hi ha una situació tècnica d’esllavissament d’una part del cementiri del
Castell, i evidentment això es presenta en el seu moment a l’1% Cultural de l’Incasol,
es dona una subvenció, de la que l’Ajuntament ha d’assumir una part, i l’altra
l’Incasol, però és clar que l’Ajuntament haurà d’actuar sempre i quan allò sigui de la
seva propietat, Aquest és un element que s’afegeix en tota aquesta negociació.
Manifestem el suport de l’Ajuntament i realitzem les accions que entenem que són
necessàries per defensar una cosa que entenem que és propietat municipal, i en tot
cas, anirem informant de tot allò que succeeixi als diferents regidors, però en la part
que entenem també important, se’ls ha anat informant de les situacions que ens
anem trobant i que s’han produït en aquest període de negociació i evidentment
continuarem amb aquesta tasca. Que quedi clar que votar en contra d’aquesta moció
no és no donar suport o no realitzar accions, sinó que entenem que el treball s’està
realitzant, i s’ha d’estar realitzant des dels Serveis Jurídics de la Secretaria de
l’Ajuntament, amb un treball intens i exhaustiu, des de l’Alcaldia, informant a l’AACG i
entenem que hem de seguir en aquesta línia per intentar assolir uns resultats que
estem esperançats i convençuts de què seran positius pel municipi de Gelida.
Alguna intervenció més? Senyor Garcia Peris d’ERC.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «Gràcies senyor alcalde. Primer de tot, agrair les informacions que
ens ha donat aquí al Ple. Aquesta moció ve motivada perquè al Ple ordinari de fa dos
mesos, justament li vam fer aquesta pregunta, què ens podia dir sobre la informació
de que l’Ajuntament havia perdut la titularitat de l’Església i el cementiri del Castell, i
llavors ens va dir que no tocava dir-ho. Jo crec que no es tracta de les informacions
que es donen als regidors, nosaltres som els representants del poble i al Ple
municipal no només hi ha regidors, també tenim públic, gent que ens escolta per
Ràdio Gelida, la que ho pot veure pel Periscope o la gent que s’informi després. Jo
crec que hi ha una responsabilitat cap a tots els ciutadans d’informar del que passa i
en totes les situacions i en un tema tant important com és la propietat de l’Església i
el cementiri del Castell de Gelida, crec que des del primer moment s’hauria d’haver
informat i encara més, quan el tema ha sortit a la llum de la manera que ho ha fet. Els
regidors ens assabentem de la primera circumstància per aquest recurs que es va
interposar el novembre, fa més de sis mesos, tal com es diu a la moció, contra una
decisió del cadastre. Està clar que aquesta decisió del cadastre ha arribat abans, no
sabem quan perquè no ens ho ha dit, però ha arribat abans, o sigui que el tema ve
de més lluny. Jo crec que el més bàsic de tot, a banda de l’estima que tenim tots al
Castell, és de tenir informats de temes tant rellevants com aquest a tots el regidors i
a tota la ciutadania. Per tant, tot i que en el punt anterior ha dit que estava a favor de
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la creació de grups de treball, i en aquest punt diu que no hi està, tot i això, nosaltres
acceptaríem que es pogués votar per separat els punts d’aquesta moció, si la CUP
que també encapçala aquesta moció hi està d’acord.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «La senyora secretària em deia que no es poden votar per separat els
punts de la moció, per tant nosaltres votarem en contra a no ser que es retiri el punt
número tres i es substituís per “s’informarà des de l’Alcaldia als diferents grups
municipals de com esdevenen les negociacions. Si?. Doncs això serà el que posarà
el punt tres. Miri, senyor Garcia Peris, dit això hi ha dues coses que en segons quins
temes no m’agraden perquè penso que ens fan un flac favor, i és intentar polititzar
temes que van més enllà d’un posicionament polític. Tinc la sensació que vostè ens
vol portar cap aquí i nosaltres no hi entrarem. Aquest no és un tema polític, aquest és
un tema social, de patrimoni del municipi de Gelida. Per tant, si el que hi ha d’haver
per la propietat de l’Església i del cementiri és un enfrontament polític, ja li avanço i li
estalviaré intervencions, perquè no ens trobarà en aquesta batalla. Això ho dic
perquè el deure de l’alcalde i dels regidors municipals és evidentment informar, però
estic convençut que vostè també sap perquè ha tingut responsabilitats
administratives i polítiques a altres llocs, que dins de les negociacions hi ha coses,
fets i situacions que cal saber quan com i de quina manera s’han de donar a
conèixer, i això no és ocultar res, senzillament forma part de les negociacions. I amb
això no estem amagant res, ni a vostès regidors i regidores, ni als veïns i veïnes del
municipi de Gelida. No estem amagant res, senzillament estem en unes fases de
negociació que requereixen aquesta prudència, aquesta avaluació de com i de quina
manera i què es pot i què no es pot dir. Vostè em parlava de quan nosaltres ho
havíem sabut etc. Miri, tot això neix i ara em puc perdre amb les dates perquè no les
tinc aquí, aquest govern municipal ja fa temps dins d’aquest mandat que té
converses amb la Parròquia de Gelida, tant amb el mossèn com amb les persones
que formen part del Consell Parroquial, per diferents temes que res tenen a veure
amb la propietat de l’Església i del cementiri. Aquest tema no havia sortit mai en cap
de les converses perquè no hi havia en cap moment coneixement, ni tant sols per
part seva de què això pogués acabar així i és passat l’estiu, tornant de vacances, que
sobtadament ens diuen que ha passat això, a partir d’aquí, qui activa tota la
maquinària és l’Ajuntament. De quina manera? Amb cautela, però amb rotunditat, i
comencem a establir converses, i vostè també ho deu saber perquè forma part de la
Junta de l’AACG, i alguna d’aquestes coses ja les devia saber perquè jo ho he
informat a la Presidenta, i per poder anar al Bisbat a defensar un tema que esdevé, ja
no de l’any 1968 sinó de molt abans, requereix trobar documentació històrica,
documentació cadastral, documentació gràfica, etc., fins i tot agafant-nos a la compra
de l’any 1968, amb el que allà esdevé en quant a les situacions urbanístiques en
quant a l’entorn del Castell i del propi Castell, i tot això, sento dir-li, potser l’Alcalde
davant de tots, i després totes les persones que hem anat treballant no hem estat
prou diligents, però és que això no es troba així com així, i hem tingut ja dues
reunions al Bisbat, hem tingut reunions amb el Consell Parroquial de Gelida i
continuarem en aquesta línia, pas a pas, sent prudents amb el que es diu i amb el
que s’ha de dir, per no generar malentesos ni falsos rumors i evitar allò de “un m’ha
dit que ha dit, que ha dit” i com que aquest tema en cap moment el volem polititzar,
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demano que aquesta informació vostès la tindran però que entengui també que
aquesta informació que es doni ha de ser avaluada de cara a la ciutadania i de cara
a tothom, perquè estem en unes fases que penso que són prou importants per tal
que arribin a bona fi les negociacions que estem duent a terme amb un únic objectiu,
i és que tot el Castell, amb el cementiri i l’Església, han de continuar sent propietat de
l’Ajuntament de Gelida.
Senyor Garcia Peris.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «Gràcies senyor alcalde. Primer de tot agrair-li novament que ens
doni més informació. No sabem la data exacta en què això comença, hem arribat a
saber que comença després de les vacances i com vostè ha esmentat, la meva
primera informació és cert, que no té res a veure amb ser regidor de l’Ajuntament,
sinó per ser membre de la Junta de l’AACG, però va ser perquè un membre de
l’Ajuntament, el regidor de Cultura, que és membre nat de l’AACG, així en va
informar a la Junta del Castell. I va informar de què hi havia hagut una reclamació i
que se’ls hi havia concedit. Però això no pot quedar així. Jo crec que si ens va
informar, no va ser perquè va voler, va ser perquè l’Ajuntament volia informar a
l’AACG, però jo crec que el Castell de Gelida no és ni de l’AACG, ni de l’Ajuntament,
és de tots. I nosaltres, com a regidors, perquè hem guanyat unes eleccions i hem
estat triats com a representants del poble, cadascú té la seva feina, vostès van
guanyar les eleccions, governen a l’Ajuntament amb majoria i fan el que han de fer, i
nosaltres els regidors que estem a l’oposició fem el què hem de fer. Per tant no em
pot dir que intento polititzar qualsevol tema, és que tots els temes que són aquí són
polítics, si no què estem fent? Som tècnics de Patrimoni nosaltres? Som tècnics de
Cultura? Som tècnics d’Urbanisme? No, som polítics. Si els temes surten aquí, així
ho hem de tractar. Per tant, si nosaltres li fem fa dos mesos una pregunta, no perquè
jo ho sàpiga per altres bandes, sinó perquè l’Ajuntament ha informat a un cercle
reduït, que és la Junta de l’AACG, que evidentment s’escamparà, no perquè jo hi
sigui, ja que som quinze persones i qualsevol ho podia comentar, llavors si es dona
aquesta informació, perquè dos mesos enrere, quan se li pregunta ens diu que això
no toca? Jo crec que estem d’acord en que quan s’està tractant un tema es pot
informar duna manera o duna altra, però la manera en què es va informar fa dos
mesos dient que això no toca, jo crec que no corresponia, ni amb la pregunta que
fèiem nosaltres, ni al tractament que mereixen el ciutadans de Gelida en aquest tema
que realment és molt sensible. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Miri, senyor Garcia Peris, ja per tancar aquest tema. Jo no li faré
entendre pel que veig, el que representa polititzar un tema o no polititzar-lo.
Evidentment que aquí fem política. Vostè potser no ho sap, però aquí hi ha alguns
regidors que saben que hi ha hagut temes que han defugit del debat polític perquè
l’objectiu era un altre. Ara, si vostè ho vol entendre així, jo no hi tinc cap problema. El
respecte a la seva manera de pensar el té tot, però jo continuo amb les meves, de
que no polititzarem aquest tema i tot allò que vostè vulgui interpretar, no hi entrarem.
Està satisfet perquè ara ja sap quin dia va ser, si la seva satisfacció és aquesta, estic
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content de poder-li donar. La meva satisfacció és que des de que ho sabem hem
continuat treballant per arribar a un objectiu que vostè es planteja i que nosaltres
compartim des del primer moment. I li he dit, no és un tema polític, per tant la
propietat del Castell és del municipi de Gelida i de l’Ajuntament de Gelida i
continuarem duent a terme les gestions i negociacions, continuarem informat de la
manera que considerem que és més idònia per arribar a assolir els objectius que ens
hem plantejat i que sembla ser que sí que compartim. Res més a dir, nosaltres
continuarem amb aquesta línia de treball, evidentment que el nostre deure és
informar a la ciutadania i ho continuarem fent, tenint molt clar que aquesta informació
serà administrada de tal manera que no perjudiqui als objectius de la negociació, i
això penso que sí que és un deure de responsabilitat dels que estem al govern
d’aquest Ajuntament.
Senyor Francesc de Gironella, de CDC.»
Pren la paraula el senyor Francesc de Gironella Bertran, regidor de CDC:
Francesc de Gironella: «Abans de passar a votar, volia saber al final què votem, si
hi ha rectificació o no. Jo no l’acusaré a vostè de secretisme, perquè d’aquest tema
en vam parlar quan vam tenir vostè i jo una reunió per un altre tema i va sortir el tema
del Castell i del cementiri i del Bisbat i el tema el va treure vostè. Per tant vostè a mi
no em va amagar res, m’ho va explicar i en vam parlar tranquil·lament. Crec que a
més, estem d’acord i li dono la raó en un punt; hi ha temes com aquest i molts
d’altres, que són delicats i que s’han de portar amb certa discreció, hi estem d’acord.
Però també estem d’acord amb el que deia el senyor Garcia Peris, que hi ha temes
especialment sensibles a nivell municipal. No seran polítics, seran pitjors si ho vol
entendre, són socials. Jo crec que si canviéssim el recer epígraf i poguéssim posar
que hi ha un compromís per part de l’Alcaldia de notificar els avanços o no, que es
puguin produir en la negociació, si això es queda així en ferm, i ho accepten els
grups, perfecte.»
Lluís Valls: «Senyor Pep Anfruns, d’ICV.»
Pren la paraula el senyor Josep Anfruns Daví, regidor d’ICV-EUiA:
Josep Anfruns: «Gràcies senyor alcalde. Jo penso que els arguments que s’han
exposat per part de l’Alcalde són prou clars i no crec que hi hagi res a afegir.
Simplement només un punt que a mi em sembla que és important. Està clar que la
propietat del Castell és i ha de ser del poble de Gelida, i això vol dir gestionar a
través de l’Ajuntament i amb la col·laboració d’una Associació. Però compte, que ens
estem trobant davant d’una ofensiva generalitzada, per part de l’Església Catòlica
Apostòlica que està instaurant una política d’intitulació, per quedar-se amb tots els
espais que tinguin possibilitats de recuperar. Nomes cal que aneu a mirar el cas de la
Mesquita de Còrdova, no se si en sabeu la història. Només dir que això forma part
d’una gran ofensiva, i no és un element particular i exclusiu de Gelida. Per acabar, dir
que a vegades, en aquest tema o en qualsevol altre, ens trobem amb què tot volent
més informació, a vegades l’excés d’informació és desinformació. Es a dir, mai s’ha
amagat informació, el que passa, com ja s’ha explicat perfectament, és que quan
s’està en negociacions hi ha coses que no són concretes. Una altra cosa és que hi
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ha qui escampa desinformació i hi ha hagut en aquest cas i en altres, sovint,
campanyes de desinformació, i com deia l’alcalde abans, en una reunió aquí mateix
es va dir que el Castell ja no era de l’Ajuntament. Quan arriba això a la informació
pública és perquè s’està escampant una desinformació i per tant, el tema no està en
crear comissions per informar, sinó comissions de desinformació.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Senyor Daniel Garcia Peris, d’ERC.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «Gràcies senyor alcalde. Una puntualització. Quan ha dit que veía
que estava satisfet amb la informació, jo crec que jo i tota la gent vol saber unes
dades concretes de quan va començar tot. Tot i que això que ha donat tampoc és
cap data, no sabem de les vacances de qui estem parlant. Però igualment, a part
d’aquesta dada, jo li seguiré dient, que esperem que l’equip de govern segueixi fent
les accions possibles per revertir la situació, però des de la oposició seguirem fent
totes les accions possibles per ajudar-lo i per controlar que s’estiguin fent bé les
accions i si no tenim aquesta informació, no ho podem fer. En definitiva, el que
impossibilita això és que el poble de Gelida no pugui seguir avançant, perquè
realment si la oposició no tenim informació del que s’està fent, no podem seguir
endavant. Per tant, quan s’acabin els punts de l’ordre del dia, vindran els precs i
preguntes, i tenim preguntes per fer. Esperem que aquest punt ens serveixi per veure
que quan es fa una pregunta en una sessió com aquesta que és pública, no es pot
contestar amb “això no toca”, sinó que ha de contestar el que cregui convenient, però
no deixar-nos totalment apartats de tema, perquè no aparta només als regidors sinó
que deixa a la ciutadania de Gelida desinformada, provocant les situacions que
abans comentava el regidor de Cultura. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Miri, senyor Garcia Peris, ja per tancar. La mateixa representació que
vostè representa que ostenta de la ciutadania de Gelida, la ostenta cadascun dels
tretze regidors d’aquest Ajuntament. Entesos? Per tant, tant els de la oposició com
els del govern, i de la mateixa manera que vostè pot fer preguntes nosaltres podem
donar respostes, i podem informar o deixar d’informar en funció del que considerem
que és necessari. Però la representació no la ostenten només els grups de la
oposició. La representació de tots els ciutadans es basa en els tretze regidors, amb
independència del grup polític, amb els tretze regidors d’aquest Ajuntament.
Passaríem a votació amb l’esmena del punt número tres.»

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 la senyora Lluïsa
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Llop Fernàndez i del senyor Daniel Garcia Peris (ERC), del senyor Francesc de
Gironella Bertran (CDC) i de la senyora Susanna Costa Pérez (CUP).
10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER
FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT

A

LA

CREACIÓ

I

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 a la creació i funcionament de la Comissió de Medi Ambient. Té la paraula la
senyora Lluïsa Llop.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «Gràcies. Canviem de punt de l’ordre del dia, segurament amb una
base molt igual a la que hem estat tractant fins ara, perquè al final es tracta d’un
tema de participació. Gelida en el seu dia segurament va ser pionera al constituir una
Comissió de Medi Ambient. Una Comissió que a més va tenir la sort de comptar amb
gelidencs i gelidenques que des de la seva formació i coneixement, eren persones
molt formades en temes de medi ambient que ban poder fer aportacions importants
dins d’aquesta Comissió. Quan es va iniciar, en el mandat anterior al 2011, vam
trobar-nos amb la sorpresa de que l’Ajuntament decidia no nomenar els
representants de la Comissió de Medi Ambient. Quan des d’ERC vam fer notar
aquest punt se’ns va dir que no era ni molt menys que es volgués deixar la Comissió
de Medi Ambient a part, ni que no volguessin que no funciones més, sinó que s’havia
de pensar com es replantejava i que ja miraríem entre tots els grups com
replantejàvem aquesta Comissió, perquè realment fos un òrgan de participació útil a
Gelida en temes mediambientals i que per tant, ja ens informarien de com ho faríem,
de que ho faríem plegats, etc. a l’hora de la veritat això s’ha traduït en què la
Comissió de Medi Ambient va deixar de funcionar des del 2011, i han anat passant
els dies, i hi ha molts temes, Gelida per sort té un entorn privilegiat en temes de Medi
Ambient, i moltíssims temes que es podrien portar des d’aquesta Comissió de Medi
Ambient que han deixat de tenir un espai des d’on emparar-se. Nosaltres creiem que
és important que recuperem aquesta Comissió de Medi Ambient, exactament el
mateix que hem dit sempre amb el Consell Escolar Municipal, és a dir, podem trobar
maneres més o menys àgils de funcionar i per tant, es pot redefinir qualsevol cosa
perquè sigui més útils, però aquesta excusa endèmica de redefinir coses que vol dir
que al final acaben extingint-se o que no existeixen. A més, considerem que
últimament hem tingut exemples en què la Comissió de Medi Ambient sincerament,
ens hagués sigut molt útil. Parlem del tema del glifosat que es va parlar en l’últim Ple,
i parlem de coses com la que avui hem començat a encetar i que hem parla de veure
com es podia millorar, com és el tema de la gestió de residus. Per tant, creiem que
per part de l’Ajuntament de Gelida cal recuperar aquesta Comissió, que la formin els
regidors o persones designades pels diferents grups polítics, gent experta en la
matèria, i que Gelida tingui un òrgan consultiu decisori com abans es posava en
dubte, que ajudi a l’Ajuntament en aquest àmbit. Afegir que estem encantats que la
CUP s’hi ha volgut afegir i per tant, la presentem conjuntament. El text diu el següent:
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«Atès que Gelida comptava amb una comissió de Medi Ambient creada el març de
1992, i que havia tingut la sort de comptar amb gelidencs i gelidenques que, des de
la seva formació i coneixements en la matèria, s’implicaven en aquest àmbit sense
cap contraprestació econòmica, amb la riquesa que això comportava per Gelida.
Atès que des del mandat anterior, quan en el Ple del 20 de setembre de 2011 l’equip
de Govern deixava sense nomenar, contravenint la normativa pròpia de la comissió,
els i les membres de la Comissió de Medi Ambient amb l’explicació de què es volia
replantejar la comissió i que es faria de forma conjunta dels grups municipals.
Atès que des de llavors, malgrat haver-se insistit, no s’ha avançat gens ni s’ha
desenvolupat cap iniciativa respecte de la constitució d’un nou òrgan de participació
en relació als temes ambientals del municipi de Gelida.
Atès que malgrat que no existeix aquesta comissió de Medi Ambient és evident que
sovint, molts temes que afecten el municipi requeririen d’aquesta figura participativa,
com el recent tractament del tema del Glifosat, per posar un exemple recent.
Per tot això exposat, el grup municipal d’ERC a Gelida proposa l’adopció dels
següents
ACORDS:
1.- Crear un grup de treball amb representació dels grups polítics presents a
l’ajuntament de Gelida, o qui ells designin, que redefineixi la Comissió de Medi
Ambient, amb l’objectiu que aquesta sigui operativa el gener de 2017.
2.- A aquest grup de treball s’hi podran incorporar aquelles persones que, per la
seva trajectòria i/o experiència en l’àmbit es considerin, a proposta de qualsevol dels
integrants del grup, interessants.
3.- A banda de tots aquells temes que consideri adient tractar-hi, la Comissió de Medi
Ambient abordarà tot just constituïda, l’estudi i anàlisi dels diferents models de
recollida d’escombreries o residus.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Alguna intervenció per part dels grups? Senyora Susanna Costa, de la
CUP.»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «Moltes gràcies senyor alcalde.Com be deia la regidora d’ERC,
seguim amb la mateix línia gairebé tot el Ple, de informació, crear comissions, formar
part tots d’aquesta participació municipal que estem veient que l’equip de govern es
tanca, és la seva manera de procedir. Evidentment, és respectable perquè cada
equip de govern treballa a la seva manera però no trobem concordança en les
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maneres de treballar, potser nosaltres ho faríem d’una manera. Estem d’acord en fer
una Comissió de Medi Ambient, tenim ja un any i mig per poder estudiar un altre tipus
de gestió de residus i voldria fer menció al que vostè, senyor Arranz, ha dit
anteriorment, que vostès al seu programa electoral portaven aquest sistema de
recollida de residus i que tot el gruix de votants que els va recolzar estan a favor
d’aquesta recollida. Això és el que he entès, oi? Si és que no ho he entès be, m’ho
pot explicar?»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Jo és que ara no veig clar de remetre’ns al debat del model de gestió
de recollida de residus. Parlem de la creació d’una Comissió de Medi Ambient.»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «Té a veure, perquè es demana que es constitueixi la Comissió de
Medi Ambient per després poder fer l’estudi dels diferents models de recollida
d’escombreries i de residus. Es demana que en una primera comissió, si això queda
constituït es tracti aquest tema, i com que queda enllaçat amb el que s’havia dit
abans, vostè ha dit i crec que gairebé tothom hem entès el mateix, que com que al
seu programa electoral, vostès portaven això, seguiran amb aquest sistema de
recollida de residus, li recordo que al seu programa hi havia també una piscina
coberta que exigim tots que la faci.»
Lluís Valls: «Senyor Francesc de Gironella, de CDC.»
Pren la paraula el senyor Francesc de Gironella Bertran, regidor de CDC:
Francesc de Gironella: «Gràcies senyor alcalde. Independentment de les opinions
polítiques que cadascú tingui, aquí moltes vegades ens trobem que ens encallem
amb les propostes de l’oposició, les propostes del govern, el que se segueix, el que
políticament penso, el que políticament podria ser millor, el que jo proposo, el que jo
crec... La veritat és que com a ciutadà no m’agrada que les meves administracions
no facin el que creuen, sinó que facin el que és millor. De vegades és veritat que el
que és millor és el que creuen, però hi ha aspectes tècnics que m’agradaria que es
poguessin solucionar. Abans parlàvem dels criteris tècnics, demostrant que
efectivament és millor, i a vegades aquí als Plens o a les Informatives ens
embranquem en discussions de l’estil “el meu és mes maco.” Potser les comissions
s’han fet amb altres temes i han funcionat, i hauran servit per clarificar temes o
presentar propostes, buscar solucions, debatre-les, entendre per part de la oposició
els posicionaments de l’equip de govern, i entendre per part de l’equip de govern les
propostes d ela oposició, per buscar una solució. No veig que hi hagi un
inconvenient. Parlàvem en un dels punts anteriors sobre la creació del ROM,
evidentment ha de ser una eina útil, però si comencem a discutir sobre si una
comissió és útil o no, quan diferents partits, amb diferents sensibilitats la demanen,
entenc que no és un problema que s’hagi de debatre sinó la creació de la Comissió.
Entenent això i entenent que moltes vegades discutim i hi ha temes que es podrien
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fer dins d’un àmbit més interessant que no en un Ple, jo demanaria a l’equip de
govern que també doni suport a la creació d’aquesta Comissió. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Lamento no donar-li aquesta satisfacció. El grup municipal del PSC i
suposo que també el d’ICV no aprovarà aquesta moció. Hem dit abans i ens
reafirmem, que crearem els grups de treball que considerem des de la responsabilitat
del govern, amb la composició que considerem de la responsabilitat que tenim com a
govern, amb persones que potser estaran o no vinculades als grups municipals, però
que entenguem que ens poden assessorar. Evidentment, es crearan si cal, es
comissions específiques per tractar i informar dels temes que es considerin des del
govern municipal. Agraeixo el respecte que manifestava cap a la nostra manera de
funcionar per part de la senyora Susanna Costa, i li diré una cosa, generalment el
govern socialista va posar a l’any 1991que giraria l’Ajuntament i això no es fa de la nit
al dia, però l’any 2004 va ser una realitat. Perquè tots aquests grans processos tenen
unes grans gestions, i no es fan precisament amb poc temps. Estigui convençut que
si els ciutadans de Gelida ens continuen donant la responsabilitat de governar, això
que vostè ha demanat també serà una realitat.
Senyora Lluïsa Llop, d’ERC.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «Lamentar evidentment aquest posicionament del grup del PSC, que té
bastant a veure amb allò de “aquí mando yo”, tot són maneres de fer. Jo només li
voldria recordar l’acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament de Gelida del dia 20 de
setembre del 2011, on el senyor alcalde, quan nosaltres preguntàvem què passava
amb aquesta comissió, no nomenem els membres? I vostè ens deia que ”el fet que
no es nomenin avui no vol dir que en una propera sessió no nomenem els òrgans
que han quedat pendents i que prèviament pugui haver-hi, evidentment, una
convocatòria per poder comentar, analitzar o fins i tot, plantejar una nova estructura
al respecte”. Llàstima que en aquests quatre anys a part de deixar morir la Comissió
hàgim canviat tant d’opinió, i per la seva tranquil·litat senyor Arranz, el programa del
grup del PSC 2015 no té cap problema amb el model de recollida de residus, perquè
el van votar perquè deia ”intensificarem la recollida selectiva dels diferents residus
mantenint la recollida domiciliària per a les persones amb mobilitat reduïda, la
recollida d’objectes voluminosos, i els cartrons de comerços i botigues. Per tant això
és compatible perfectament amb el porta a porta. No diu quin sistema, no pateixi, per
tant parlem-ne, si us plau.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Llàstima que no s’hagi llegit l’acta del Ple de composició de carteres del
2015, perquè veurà que allà no es presenta la Comissió de Medi Ambient i vostès
tampoc van apel·lar que fos constituïda.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d’ERC:
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Lluïsa Llop: «Per això ara la tronem a demanar. Ho diu bé.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Nosaltres tenim un criteri, que vostè n’hi diu “ordeno y mando” però
nosaltres el que li diem és que tenim, i així ho ha reconegut algun altre regidor, la
responsabilitat de governar atorgada pels vots obtinguts en les eleccions municipals i
intentem fer-ho de la millor manera.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «Voldria afegir que és evident que vostès tenen tota la potestat que els
hi ha atorgat el poble de Gelida per governar aquest Ajuntament. Però no tenen la
potestat de menystenir a la resta de grups que també els han votat una sèrie de
gelidencs i gelidenques, i que per tant, hi ha un mínim respecte a les posicions que
no es poden resoldre amb “vostès participaran en les comissions que a mi
m’interessin i si els agrada bé i si no també”. Crec que és important aquest respecte
que ja fa estona que el to que hi ha en aquest discurs és “la oposició no se li pot
explicar res perquè fa córrer no sé quines coses pels carrers”. És això el que
últimament està transmetent. Per tant, l’únic que els hi demanaríem, és evident,
encara que l’hi faci gràcia, que vostès poden decidir si es crea o no una comissió,
però el que no pot ser, és que ens tractin d’aquesta manera. Com bé els hi deia el
regidor senyor Garcia Peris, els grups de l’oposició també hi són per fer una feina, i
per tant, si tots ens queixem d’un problema de participació, potser que analitzin
realment què està passant.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Miri senyora Llop, a mi no em fa gràcia. Em prenc la política bastant
més seriosament del que vostè es pugui pensar. A partir d’aquí, li haig de dir que en
cap moment estem menystenint als regidors de la oposició, i si no, avaluem les
vegades en què els punts s’han votat per unanimitat. En tot cas, ha de reconèixer
que des del govern hi poden haver uns plantejaments i des de l’oposició uns altres.
Que el concepte de participació pot ser entès des d’una manera o des d’una altra. No
ens hem negat a crear grups de treball, el que sí que farem és, nosaltres des del
govern, establir quina ha de ser aquesta composició. No té perquè ser sempre amb
representants polítics. Quan es va fer la Comissió pel nomenament dels carrers no hi
havia cap representant polític, i es va dur a terme un bon treball que va ser aprovat
per l’Ajuntament. Altres temes que s’han aprovat en aquest Ajuntament, en mandats
anteriors, han estat composats i treballats per persones alienes als grups municipals,
ni tant sols com a regidors, i seguirem en aquesta línia, i és la nostra manera
d’entendre com hem de treballar, sense menysteniment i amb respecte. Respecte
que també li haig de dir que no sempre obtenim del grup de la oposició.»

No hi ha més intervencions, raó per la qual se sotmet la proposta a votació, la qual és
desestimada per majoria dels assistents, concorrent els vots en contra dels senyors
Lluís Valls Comas, Carlos Arranz Barquet, Sergio Sarmiento Garcia, Jesús Gómez
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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 a
favor de la senyora Lluïsa Llop Fernàndez i del senyor Daniel Garcia Peris (ERC), del
senyor Francesc de Gironella Bertran (CDC) i de la senyora Susanna Costa Pérez
(CUP).
B) PART DE CONTROL
11. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL DARRER PLE ORDINARI

Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Passaríem al onzè punt de l’ordre del dia que seria que seria la dació
de compte dels decrets d’alcaldia núm. 83/2016 a 168/2016,dictats des del darrer Ple
ordinari i que han estat tramesos per correu electrònic.
NÚM.

DATA

RESOLUCIÓ

83

08-03-2016

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 10 de
març de 2016

84

09-03-2016

Concessió audiència per caducitat llic. obres 2013/000087

85

11-03-2016

Convocatòria sessió ordinària del Ple pel dia 15 de març de 2016

86

14-03-2016

Nomenament funcionari interí agent policia local JGP

87

14-03-2016

Arxiu per desistiment acció impugnació contra acord junta propietaris de la
Urb. Safari 16/12/2015 formulada per OPL

88

15-03-2016

Conformitat reincorporació secretaria ITR

89

15-03-2016

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 17 de
març de 2016

90

18-03-2016

Restitució realitat física alterada carrer Armand Mas, senyor RCE

91

18-03-2016

Arxiu expedient RFIAL/2015/000017

92

18-03-2016

Arxiu expedient RFIAL/2015/000008

93

18-03-2016

Imposició multes en matèria de trànsit remesa núm. 16006947

94

18-03-2016

Imposició multes en matèria de trànsit remesa núm. 16008490

95

22-03-2016

96

23-03-2016

97

29-03-2016

98

30-03-2016

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 16010526.

99

30-03-2016

Baixa del Decret de l’Alcaldia núm. 68/2016 d’1 de març per duplicitat

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 24 de
març de 2016
Declaració de caducitat d’expedient i arxiu per obres al carrer Armand Mas,
senyor RCE
Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 31 de
març de 2016
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100

30-03-2016

Baixa del Decret de l’Alcaldia núm. 69/2016 d’1 de març per duplicitat

101

31-03-2016

Aprovació modificació de crèdit 1/2016 per incorporació romanents de crèdit

102

31-03-2016

Assignació complement productivitat personal ajuntament

103

31-03-2016

Sol·licitud verificació dades conjuntes de certificats negatius al Registre
Central de Delinqüents Sexuals

104

04-04-2016

Contractació màxima audiència personal laboral llar d’infants RPR

105

04-04-2016

Designació de representant municipal a la Xarxa Local de Consum

106

05-04-2016

Restitució realitat física alterada, retirada rètols Passeig Rosell Masana, 2

107

05-04-2016

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 7 d’abril de
2016

108

05-04-2016

Arxiu expedient RFIAL/2016/0000009

109

05-04-2016

Ampliació contracte FRC netejadora edificis municipals

110

06-04-2016

Concessió audiència exp. OBRES/2014/000037

111

06-04-2016

Arxiu expedient RFIAL/2016000010

112

07-04-2016

Desestimació al·legacions i requeriment realitat física alterada C/ Vista
Alegre

113

07-04-2016

Suspensió obres C/ Lluís Guarro, 13

114

11-04-2016

115

11-04-2016

116

12-04-2016

117

12-04-2016

Concessió reducció de jornada DAG

118

11-04-2016

Arxiu expedient RFIAL/2016/0000005

119

13-04-2016

Ratificació suspensió d’obres avda. Martivell, 63

120

14-04-2016

Delegació d’alcaldia

121

15-04-2016

Concessió permís matrimoni SCC.

122

15-04-2016

Delegació temporal de control tasques de Policia Local i Brigada

123

19-04-2016

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 16013177

124

19-04-2016

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 16016146

125

19-04-2016

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 16018238

126

19-04-2016

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 16009501

127

19-04-2016

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 21 d’abril
de 2016

128

19-04-2016

Requeriment legalització obres (P.O. 2016/001)

Desestimació al·legacions i requeriment realitat física alterada Camí Sant
Joan Samora, 24
Aprovació llista provisional admesos i exclosos procés selectiu borsa treball
educadores
Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 14 d’abril
de 2016
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129

19-04-2016

Arxiu expedient RFIAL/2016/0000006

130

19-04-2016

Arxiu expedient RFIAL/2016/0000003

131

19-04-2016

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 16014967

132

19-04-2016

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 16019500

133

19-04-2016

Arxiu actuacions baixa activitat carnisseria-xarcuteria

134

20-04-2016

Arxiu actuacions baixa activitat botiga esports

135

21-04-2016

Requeriment regularització d’activitat a l’Avda. Onze de Setembre, 22

136

21-04-2016

Aprovació devolució paga extraordinària de desembre de 2012

137

25-04-2016

Aprovació llista definitiva admesos i exclosos procés selectiu borsa treball
educadores

138

25-04-2016

Suspensió obres C/ Dr. Gales, 40 C 2n 2a

139

25-04-2016

Suspensió obres C/ Coral Artesans, 18

140

26-04-2016

141

26-04-2016

142

27-04-2016

Restitució ordre jurídic vulnerat carrer Cases Noves, 44

143

29-04-2016

Requeriment regularització activitat C/ Lluís Cussó, 11 (pol. Ind. La
Gelidense)

144

29-04-2016

Convocatòria sessió extraordinària del Ple pel dia 3 de maig de 2016

145

28-04-2016

Cessament d’activitat Can Mata d’Abelló

146

29-04-2016

Cessament d’activitat Can Valls, 42

147

29-04-2016

Cessament d’activitat Avda. Onze de Setembre 22

148

29-04-2016

Cessament d’activitat Major, 85

149

03-05-2016

150

03-05-2016

151

04-05-2016

Contractació per màxima urgència educadora llar d’infants AGP

152

05-05-2016

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 16020589

153

05-05-2016

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 16021800

154

05-05-2016

Aprovació llista provisional d’admesos i exclosos provisió plaça interí policia
local i borsa de treball

155

09-05-2016

Inici expedient de responsabilitat patrimonial CCF

156

09-05-2016

Imposició sanció per infracció urbanística JTF

157

09-05-2016

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 16022989

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 28 d’abril
de 2016
Aprovar sol·licitud bestreta ajut Diputació de Barcelona“ Programa
complementari de foment de l’Ocupació i de suport a l’integració social”

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 5 de maig
de 2016
Ratificació requeriment adopció mesures correctores soroll activitat C/ Major,
57
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158

09-05-2016

Desestimació recurs en relació a les bases reguladores per la selecció del
personal per les activitats d’estiu del Patronat Municipal d’Esports de Gelida

159

09-05-2016

Aprovació llista provisional d’admesos i exclosos plaça director Estiuviu

160

10-05-2016

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 12 de maig
de 2016

161

12-05-2016

Delegació d’alcaldia

162

12-05-2016

Suspensió d’obres finca camí del Maset, parcel·la, 2

163

13-05-2016

Contractació urgent auxiliar administratiu per substitució malaltia a SGB

164

17-05-2016

Arxiu expedient RFIAL/2016/00013

165

17-05-2016

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 16022989

166

17-05-2016

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 19 de maig
de 2016

167

18-05-2016

Delegació de l’Alcaldia

168

19-05-2016

Contractació urgent peó brigada UNO

12. INFORMACIONS D’ALCALDIA
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Dins d’aquest capítol, des del govern municipal volem informar d’un
seguit de temes que considerem que són d’interès dels regidors i regidores, del
públic assistent i dels veïns i veïnes de Gelida. Volem explicitar que s’ha redactat i
consensuat, per part del grup municipal del PSC i d’ICV-EUiA el Pla d’Actuació
Municipal per aquest mandat 2015-2019. Un Pla que recull diferents accions que es
pretenen iniciar i intentar dins del possible, dur a terme dins d’aquest mandat 20152019. Avui fa un any de les eleccions del 24 de maig del 2015 i avui presentem
aquest document que entenem que és beneficiós o que recull les accions que
considerem prioritàries des dels dos grups que conformem aquest govern i que
entenem que han de ser beneficioses per la qualitat de vida dels veïns i veïnes del
nostre municipi. Aquest és un Pla operatiu, orientat a l’acció, que es tradueix en
actuacions concretes, esdevenint el full de ruta que vol orientar el futur del nostre
municipi. Un document que té la vigència d’aquest mandat i que es correspon a
aquests tres anys que encara ens queden, tot i que alguns dels punts que consten en
aquest Pla, ja s’han començat a treballar o fins i tot ja s’han finalitzat dins d’aquest
any que portem de mandat. És ben cert que és un document de treball que permetrà
seguir el nivell de compliment dels compromisos assumits pel govern municipal i que
si que ens hem marcat una priorització, uns terminis dins del possible, perquè moltes
d’aquestes actuacions vindran delimitades o avalades per la capacitat de
finançament o de subvenció que pugui obtenir aquest Ajuntament.
Per altra banda, s’ha de dir que tenim molt clar i ens remetem al treball que hem dut
a terme en el mandat anterior, que és un document viu que permetrà dins del
possible, introduir totes aquelles modificacions que entenguem que són necessàries
per actualitzar el context municipal. Aquest Pla d’Actuació conté quatre eixos prou
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importants, un que hem anomenat la “Gelida de les Persones”, que el que pretén és
progressar en l’atenció a les persones per avançar en la igualtat d’oportunitats i que
engloba accions relatives a la lluita contra la crisi, a la infància, a la gent gran,
benestar social, salut, convivència, educació, joventut i cultura.
Hi ha un altre eix, que seria “Una Gelida per viure i conviure”, que el que vol és
millorar i ordenar l’espai públic, és a dir, totes aquelles accions i objectius referits a la
transformació urbana, a la mobilitat, al medi ambient i al civisme. Entenem i volem
que aquests eixos concretin també que Gelida ha de ser un poble emprenedor, actiu i
atractiu i el que pretenem és consolidar i promocionar Gelida, en especial tot allò que
fa referència a l’activitat econòmica, empresarial a les noves tecnologies, al comerç,
al turisme, al patrimoni i sobretot, un dels eixos que ens preocupa moltíssim que és la
ocupació. I també volem una Gelida participativa i oberta i solidària que ha de
concloure en governar per i amb, els ciutadans i ciutadanes. Accions que el que
volem és que desenvolupin polítiques de govern obert i qualitat democràtica
transparència, amb polítiques de proximitat i solidaritat. Dins d’aquests diferents
eixos i a grans trets, perquè no els detallaré tots, pel que fa a benestar social, una de
les propostes que pretenem tirar endavant és la creació de la Taula Social, potenciar
el centre obert que ja hi ha en funcionament i continuar donant suport a aquelles
entitats socials, com poden ser Creu Roja, Càritas, etc,. per dur a terme la seva gran
tasca que volem destacar.
Pel que fa referència a la gent gran, en aquests moments, més enllà d’avaluar la
possible construcció d’un complex residencial, que és un de les propostes que
entenem que potser serien necessàries, però que requereix una avaluació prèvia, si
que tenim molt clar que hem de continuar dinamitzant el casal de la gent gran, i duen
a terme aquelles accions que es considerin necessàries.
Pel que fa a Salut i Consum, es concreta amb la gestió per l’ampliació del CAP i
l’increment de serveis, millorant tota la gestió que s’està duent a terme amb l’ICS. Per
altra banda, continuar donant suport a aquelles entitats que fan referència als
animals de companyia, i actualitzar el cens i dur a terme campanyes de civisme i de
sensibilització que en moltes ocasions han sortit dins de les qüestions que s’han
presentat en el Ple municipal.
Pel que fa al Pla per la Igualtat, continuar desenvolupant diferents accions i amb un
grup de persones que ja hi estan treballant, a títol ciutadà, constituïdes en una
agrupació, desenvolupar el Pla per la Igualtat.
Pel que fa referència a Educació, després ho explicarà també la regidora, gestionar
la finalització de les obres de l’Institut, desenvolupar el Pla Educatiu de Gelida i la
creació del Consell Municipal d’Educació, Així mateix, una de les propostes que
també sortirà amb una de les informacions, vetllar i gestionar la instal·lació d’un
ascensor a l’Escola Montcau. Dins l’àmbit d’esports hi hauria com a prioritat
l’adequació dels vestidors de la piscina municipal. Avaluar i gestionar dins de les
possibilitats, la construcció de noves instal·lacions esportives i l’elaboració i execució
d’un pla de manteniment de les instal·lacions esportives.
Pel que fa a Joventut, adequar l’actual Pla de Joventut, intentant adequar-lo al
context social actual i és una àrea que ens preocupa i que és molt transversal,
vinculada als temes d’ocupació i als temes socials. Pel que fa a Festes continuar
potenciant el cicle festiu, que faria referència, no només a la Festa Major i a les
festes de barris, sinó també a festes de nova creació.
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En l’àmbit de Cultura, el regidor Pep Anfruns, ho explicarà després i també ho vam
manifestar al Patronat de Cultura, hi ha la voluntat d’establir un nou model de gestió i
de participació, aquesta va ser una conclusió per part de tots els membres del
Patronat que van coincidir amb aquesta proposta del regidor. La redacció del Pla
Municipal de Cultura, les obres de restauració dels àmbits de Castell, l’execució d’un
pla de manteniment dels equipaments municipals i la potenciació de la programació
escènica, seguint-hi incorporant el Barnasants.
Pel que fa referència a l’apartat de Serveis Municipals, entre altres propostes, hi
hauria l’elaboració d’un Pla d’Accessibilitat i Mobilitat pels vianants dins de la
campanya, “Aquí millorem Gelida”. L’elaboració i execució d’un pla d’enjardinament i
d’adequació de les zones verdes del municipi. L’execució d’un pla d’eficiència
energètica dels edificis municipals, i l’execució d’un projecte de renovació de la xarxa
d’enllumenat, incentivant l’estalvi en l’enllumenat i la disminució de la contaminació
lumínica. La gestió i ja se n’ha parlat del pas previ al nou contracte de gestió
d’escombreries que hauria de ser posterior a la pròrroga que s’ha aprovat avui aquí.
Continuar amb el servei de neteges de barris i urbanitzacions, i promoure com es feia
des de la regidoria de Salut, la promoció de campanyes de sensibilització i de
civisme.
Pel que fa referència al Medi Ambient i a l’entorn natural, no hem d’oblidar que tenim
una auditoria Mediambiental que té un seguit d’objectius, i es tractaria de dur-los a
terme, potenciant entre altres coses, la setmana del Medi Ambient i la mobilitat
sostenible. La gestió de la depuradora d’aigües industrials que vam dur a terme en el
seu moment. L’elaboració de plans de millora dels camins i dels senders i també de
les fonts, dels boscos i dels entorns i les franges forestals, amb un conveni que
preveiem poder signar amb els propietaris forestals. També conjuntament amb una
altra institució, el projecte d’adequació i millora del riu Anoia.
Pel que faria referència a Seguretat Ciutadana i Mobilitat, continuem en la voluntat de
mantenir el servei de Policia Local les 24 hores. Hem incorporat la figura de Policia
de Barri, que era un dels nostres objectius, que té un servei molt més identificat al
nucli urbà del nostre municipi. La implementació de la zona blava al nucli urbà, tal
com ja s’ha fet. Un altre dels nostres compromisos que vam adquirir en el mandat
anterior per part de la Diputació, però que hi continuem insistint, i va ser presentat
per part de Convergència i Unió, que era el tema dels itineraris escolars. Hi hauria
també un pla de senyalització viària existent en el nostre municipi i dues accions que
considerem del tot necessàries que ja hi hem començat a treballar amb les
administracions pertinents i amb algun altre ajuntament, que seria la implementació
d’un servei d’autobús Gelida-Barcelona i també la posada en funcionament del bus
urbà.
Pel que fa a Urbanisme, Habitatge i Territori, hi havia i hi continua sent la finalització
de les obres del pont de Sant Miquel, un dels projectes amb el que coincidíem amb
alguns dels grups com a prioritari, que és la urbanització de l’aparcament de l’estació,
la millora urbanística de diferents carrers del municipi, sobretot del nucli urbà, les
obres de millora d’algunes voreres i alguns carrers del municipi, per exemple les del
carrer Anoia. Hi hauria també la gestió i la finalització dels processos d’urbanització
dins del possible del primer i tercer polígon de Martivell i de la Urbanització Safari, tot
i que aquest sigui un projecte de compensació, per tant, la gestió la fa la Junta de
Compensació. Hi hauria el tema de gestionar projectes d’urbanització que farien
referència als sectors del sòl no urbanitzable, com la Vinya del Ceguet, la Vinya del
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Contra, Bella Vista i Vista Bella i avaluar nous processos d’urbanització molt més
reduïts i que estan inclosos dins el nucli urbà de Gelida. Dins de Barris i
Urbanitzacions, hi hauria continuar i establir un pla de manteniment dels barris i
urbanitzacions intentat que puguin disposar de millors serveis dels que tenen
actualment i l’execució de les obres d’unes parades de bus que ens han sol·licitat
des de l’Associació de Veïns de Martivell i la ubicació de noves marquesines en
aquests àmbits.
Pel que fa a Promoció Econòmica i Turisme hi hauria tot allò que fa referència a la
dinamització turística basada sobretot en el centre d’interpretació del Funicular, en la
dinamització del Funicular, aquí volem comptar amb l’aposta i el suport de FGC i
intentarem també dins de les possibilitats, potenciar la Funifira, com una fira que
entenem que ja s’ha consolidat, però que ha d’aportar noves propostes en aquest
sentit, l’elaboració de diferents rutes turístiques i de paquets turístics, que han de
comptar amb el suport d’altres entitats del municipi de Gelida que estan duent a
terme amb encert, aquesta tasca de dinamització del patrimoni cultural i arquitectònic
de Gelida. Com he dit abans, un dels eixos principals és el tema de l’ocupació i ja
s’ha fet aquesta primera proposta per l’any 2016, en la gestió de Plans d’Ocupació,
cursos de formació i continuar mantenint viva la borsa de treball per tal que les
persones que estan en situació d’atur puguin accedir a tenir feina, que és la principal
preocupació de tots els que estem en aquest Ajuntament.
Pel que fa al tema de Comerç, elaborar i executar un Pla de Dinamització Comercial i
Turístic, intentant potenciar, i entenem que ja s’han fet els primers passos, la
col·laboració amb l’Associació de Comerciants i Botiguers. Entenem que tenim eines
i que tenim eixos i possibilitats per tal que el comerç sigui una acció potent dins del
nostre municipi, i formi part també d’aquesta dinamització comercial i turística.
Dins de la Societat del Coneixement, continuar gestionant la instal·lació de la fibra
òptica a Gelida, que ja és realitat en una part important del municipi i s’està instal·lant
en altres indrets, per tant, seguirem vetllant per la correcta instal·lació, posant en
funcionament amb tota la cura que ha estat possible, intentant assolir totes les ràtios
que sigui possible del portal de transparència i intentar millorar tot aquell contacte
d’administració electrònica amb els nostres convilatans, no només a títol
d’informació, sinó també de gestió de documentació.
Pel que fa als apartats de Comunicació, un dels compromisos que volem assolir i
farem el possible perquè sigui realitat, és ampliar el nombre de cartelleres
informatives en diferents llocs del poble i també en els barris i urbanitzacions, per tal
de difondre totes aquelles informacions que siguin d’interès i que ens permetin
difondre les activitats. També continuar donant suport al nostre mitja de comunicació
que és Ràdio Gelida, intentant que pugui gaudir de les condicions tècniques i
necessàries per continuar desenvolupant aquesta tasca que volem agrair.
I dins de la Participació Ciutadana, intentar finalitzar aquest procés que hem iniciat
amb tres reunions del reglament Orgànic Municipal, que és el document que ens ha
de servir per marcar les línies de treball i funcionament de l’Ajuntament de Gelida,
incorporant-hi evidentment, el reglament de Participació Ciutadana, que es va
aprovar en el seu moment, intentant continuar amb aquelles campanyes de difusió,
per explicar i escoltar als veïns, les seves inquietuds i donar resposta a les seves
preocupacions i també informacions que siguin necessàries. Hi hauria també el
projecte de la Memòria Històrica, que entenem que és un projecte consolidat i
necessari i també hi hauria aquelles campanyes de cooperació, no només de suport
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als refugiats, sinó amb altres entitats que tiren endavant projectes de cooperació i
desenvolupament.
Finalment, en el tema d’Hisenda i Recursos Humans, el que intentem i volem, i
continuarem en aquesta línia, és intentar complir de la millor manera amb el
pressupost municipal, gestionar de la millor manera els recursos de què disposa
aquest Ajuntament intentant continuar amb aquesta línia que ha fet possible, no
només en l’endeutament sinó també dels pagaments, i en definitiva, de la salut
financera i econòmica del nostre Ajuntament.
Dit això, voldria informar també del Funicular de Gelida, una preocupació de la
ciutadania i de l’Ajuntament de Gelida i d’aquest govern municipal. Com vostès
saben, poc després de la inauguració del Centre d’Interpretació del Funicular, va
deixar de funcionar per unes avaries. Ahir vam demanar, com ja hem anat fent,
informes que ens vagin avalant quin és l’estat del Funicular, i haig de dir que els
assajos que s’han dut a terme, uns assajos no destructius programats, sobre les
rodes dels cotxes del Funicular, han continuat detectant que les fissures no havia
estat possible de solventar-les, i això fa que siguin rebutjades per poder funcionar
acollint-se a la normativa d’inspecció. I el que se’ns comunica és que s’està intentant
cercar una solució tècnica que sigui eficient i que garanteixi el funcionament del
Funicular amb els estàndards de seguretat i normatives aplicables, i el que se’ns fa
avinent és que fins que no es disposi de la millor solució a aplicar, no es podrà donar
un calendari d’actuació més detallat i mentrestant, continuarà sense servei i es farà
amb l’autobus-funi com s’ha fet fins ara.
Informar també que el Pla Zonal al que he fet referència abans, del Consell Comarcal
de l’Alt Penedès, no indicava només aquesta possibilitat de subvencions, que deia el
diputat que podia estar entre els 50 o 60.000 € per mandat, per cada Ajuntament. Dir
també que aquest Pla Zonal del Consell Comarcal que afecta a la comarca i al nostre
municipi, incorpora d’una banda, el fet que hi ha 22 camins que sota el criteri de la
Diputació de Barcelona, són susceptibles de ser canviat, en quant al concepte, com a
carreteres, han de complir uns criteris i són aquests 22, que per les possibilitats
econòmiques de la Diputació de Barcelona, el consell Comarcal, en definitiva, el
consell d’alcaldes, hauran d’escollir tres camins que son els que es podrien dur a
terme durant aquest mandat, amb els diners que disposa la Diputació. Sembla ser
que hi ha prevista una reunió del Consell d’Alcaldes per intentar consensuar entre els
27 municipis quines serien aquestes propostes. Fer avinent que dins d’aquest mapa,
hi ha el camí que va des de Sant Salvador a Sant Esteve Ses Rovires, amb una
allargada d’1,4 km, i que aquesta és una de les propostes de les que ens afectaria a
Gelida, però evidentment hi ha 21 propostes més que caldrà calibrar en els diferents
aspectes que marca la Diputació, quins serien els tres camins que es durien a terme
en aquest mandat.
L’altre eix, serien aquelles carreteres que per acabar de ser carreteres, haurien de
tenir una actuació immediata. Aquest és un projecte que la Diputació de Barcelona va
redactar i va començar a executar en part, en el mandat anterior, i que en el cas de
Gelida fa referència a la carretera que va de Gelida cap a Sant Sadurní, que si vostès
ho recorden, es va eixamplar una part dels revolts, tot i que només es van formigonar
i el que es pretén és que tot aquest tram de carretera, fins a Subirats, tingui l’amplada
que ha de tenir. I hi ha un altre tram que va de Gelida fins a la carretera de Sant
Llorenç, també amb un tram de 4 km. Aquesta sí que és una de les actuacions que
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vol dur a terme la Diputació de Barcelona i que se’ns ha comunicat com a
Ajuntament.
Informar també que les meses de concertació de la Diputació de Barcelona, que
recollien la possibilitat de que l’Ajuntament de Gelida i la resta d’Ajuntaments i el
Consell Comarcal, presentessin cinc propostes o projectes a desenvolupar durant el
mandat, establint també les prioritats. L’Ajuntament de Gelida va presentar les
següents propostes; en primer lloc i per l’anualitat 2016, la reforma dels vestidors de
la piscina, amb un import sol·licitat de 110.000 €. L’adequació del patrimoni Cultural,
per l’anualitat 2016, i amb un import de 25.000€. L’aparcament de RENFE, per
l’anualitat 2017, per valor de 267.000 €. Pel que a referència al tractament,
adequació i millora de les vies urbanes, es divideix en dues anualitats 2017 amb
200.000 € i 2018 amb 114.000 €. Per l’anualitat 2018 hi hauria l’ascensor de l’Escola
Montcau, amb una valoració de 66.000 €. El total de tot plegat és de 780.000 €.
Voldria fer una apreciació, que hem reiterat i ho continuarem fent, que una de les
prioritats en el Pla d’Actuació Municipal, coincidint amb altres grups de l’Ajuntament
de Gelida, seria la urbanització de l’aparcament de RENFE. És veritat que l’hem
posat per fer a l’any 2017, perquè cal disposar del projecte. Cal tenir d’una vegada
per totes signat el conveni amb ADIF per la cessió dels terrenys que són de la seva
propietat, però per altra banda són unes obres que només es poden fer durant el més
d’agost que és quan hi hauria menys cotxes aparcats a l’Estació. Per això s’ha
prioritzat la reforma dels vestidors de la piscina pel 2016, que no estaran acabats per
aquest estiu, però es faran aquest any i puguin estar a disposició dels usuaris de la
piscina l’estiu de l’any vinent.
Informar també que en el seu moment es van sol·licitar dins del Catàleg de la
Diputació de Barcelona un seguit de subvencions que a hores d’ara, unes han estat
atorgades i altres denegades. Entre les que han estat atorgades per part de la
Gerència de Serveis de Comerç Per “Gelida, dinamització comercial i turística”, amb
un import de 4.000 €. La Gerència dels Serveis d’Educació ha atorgat pels serveis i
funcionament de l’Escola de Música, 3.897 €. La Gerència dels Serveis d’Educació
ha atorgat pel suport a l’escolarització dels alumnes amb necessitats especials
3.361€. La Gerència dels Serveis d’igualtat i Ciutadania per actuacions en aquesta
àrea ha atorgat 7.975 €. La Oficina d’Activitats Esportives, amb el programa “Esport i
tu, eduquem i aprenem junts 2016”, 9.374 €. La Oficina d’Activitats Esportives, per
activitats esportives sense definir, 7.132 €. La Oficina d’Equipaments Esportius, per
material esportiu, 2340 €. La Oficina d’Estudis i Recursos Culturals, per la
programació Gelida Actua” 2.000 €. La Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió
Ambiental, per l’adquisició de programari pel sonòmetre, 1.530,56 €. El Servei de
Salut Pública, per la promoció de la salut, 14.198,76 €. El Servei de Salut Pública,
per la campanya d’esterilització i manteniment de colònies urbanes de gats, 1.000 €.
I han esta desestimades per manca de recursos, o perquè potser no s’ha assolit la
puntuació que es requeria, tenint com a referència altres municipis, no se’ns han
atorgat les subvencions que feien referència a l’obertura d’una franja perimetral en
nuclis de població per intentar continuar amb la neteja de les franges forestals, ni la
reducció i estassada de l’arbrat en parcel·les de la urbanització Safari, i tampoc s’ha
atorgat la de “A Gelida treballem per l’ocupació”, un projecte singular de dinamització
del mercat de treball. En qualsevol cas, se’ns ha fet avinent, des de les diferents
àrees que no s’exclou que en el decurs d’aquest exercici, pugui haver-hi alguna
possibilitat de rebre algun recurs en aquest sentit.

Plaça de la Vila, 12 -08790 Gelida – tel. 93 779 00 58 – Fax 93 779 01 00 – e-mail: gelida@diba.cat -www.gelida.cat

Dir també que hi ha les obres d’ampliació de l’institut que explicarà la regidora
d’Educació Montserrat Nicolau, per informar del seu estat.»
Pren la paraula la senyora Montserrat Nicolau Bargalló, regidora d’Educació:
Montserrat Nicolau: «Gràcies senyor alcalde. Molt bona nit a tothom. Simplement
informar als regidors i regidores i a tothom que ens estigui escoltant per la ràdio o a
qui ens vegi per Periscope, de l’acabament imminent de la totalitat de les obres
d’ampliació de l’Institut de Gelida. Com recordaran al curs passat van ser lliurades
quatre de les aules, a més de la cantina, per poder començar el curs 2015-16 amb
més confort i més garanties. En aquests moments l’empresa adjudicatària, està fent
les feines de repassos a l’interior del nou mòdul i a nivell d’Ajuntament, a través dels
Serveis Tècnics, estem treballant en la concreció dels arranjaments exteriors, com
són la reparació de la vorera, de l’enjardinament del talús i de la rampa d’accés pel
camí de Can Sabat. Estem doncs esperant que el Departament ens comuniqui el
lliurament definitiu de les obres perquè es puguin posar a punt la totalitat de les aules
de cara al seu ús per al curs que ve i que es pugui acollir amb plena normalitat
l’increment d’alumnes d’aquests anys. Informar també d’una actuació que ha fet
l’Ajuntament amb càrrec als pressupostos propis i d’acord amb el Departament, la
direcció i l’Ampa de l’IES, que és l’adequació del pati de sorra del costat de la pista
esportiva, com a àrea de descans, i que també significarà un increment de l’espai útil
de la zona d’esbarjo i que actualment no s’estava utilitzant. L’adequació d’aquest
espai ha suposat la plantació de diversos arbres i la instal·lació de bancs i papereres,
perquè els alumnes de l’IES el puguin utilitzar durant el curs escolar.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Tal com he dit abans, té la paraula el regidor de Cultura, Pep Anfruns.»
Pren la paraula el senyor Josep Anfruns Daví, regidor de Cultura:
Josep Anfruns: «Simplement voldria donar coneixement dels resultats del que ha
estat la darrera reunió del Patronat de Cultura, en la que com a resultat del que ja
feia temps, tant des del Patronat com des del Ple i en converses amb els altres grups
polítics, parlant de la viabilitat o no dels Patronats i que s’havia qüestionat una mica
l’eficiència dels patronats ja que no acabaven de ser òrgans ni clarament de
participació ni tampoc consultius. És veritat que hem estat uns mesos sense reunir-lo
més enllà del que era habitual, cada dos o tres mesos, aquest cop hem trigat una
mica més, fins que s’ha pogut
Fer una proposta o un diagnòstic del que creiem que ha de ser en un futur. La
proposta que es fa des de la regidoria al Patronat, amb unanimitat per part de tots els
assistents, era la de que, tot i que els membres del Patronat han estat nomenats per
Ple, i que té atorgat un pressupost que ha de gestionar, però la idea era que de cara
al 2017 es dissoldria el Patronat i es crearia un Consell Municipal de Cultura, que
tindria unes característiques diferents a les del Patronat, que no eren menors, sinó a
la inversa. Aquest Consell Municipal seria un òrgan que reuniria a més dels
representants de les entitats, a persones que el mateix Consell consideres
interessant la seva participació per la seva vinculació al mon cultural, sense obviar la
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representació dels grups polítics. Aquest Consell Municipal naixeria amb el mandat
d’elaborar un Pla Municipal de Cultura a llarg termini, nosaltres en dèiem Pla
Municipal de Cultura segle XXI, que tingues la voluntat de fer, com ja s’ha fet en
altres àmbits com ensenyament i que creiem que té un recorregut en molts terrenys,
que era el d’elaborar una diagnosi per saber quina és la situació cultural en aquets
moments, quines són les necessitats, quins són els potencial i els defectes, quins són
els objectius i quins serien els mecanismes o recorreguts per assolir aquests
objectius. La idea és elaborar una programació de cultura no específica, a llarg
termini i amb majúscules, per uns quants anys, amb independència de quins siguin
els colors o les persones que l’hagin de desenvolupar, però que tinguem tots els
camps; estructures, cultura popular, espectacles, tots els camps de la cultura i tenir
un diagnòstic i una idea de recorregut de futur. Per tant, aquest és el mandat que
aquest nou Consell Municipal, se li demana que elabori durant aquets propers anys i
afortunadament, amb l’absoluta totalitat de suport per part del Patronat, cosa de la
qual ens sentim molt orgullosos i satisfets i que tots pensem que és un gran camí a
recórrer, i així ho volíem deixar palès en aquest Ple. Gracies.»
13. MOCIONS URGENTS
No n’hi ha.
14. 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: «Moltes gràcies, senyor alcalde. La meva primera pregunta era que
portem des del gener demanant el llistat de les meses de concertació i li dono més
gràcies perquè ja no caldrà tornar-ho a preguntar. Si és possible, m’agradaria que
quedés penjat a la web per ser-ne conscients en tot moment i poder consultar el que
faci falta. El que sí que volem preguntar, i serà la única pregunta que farem com a
CUP, és que som coneixedors que l’Associació Catalana de Municipis va iniciar
durant aquests mesos d’abril i maig, una convenció municipalista, organitzada en 5
sessions, amb el lema “El futur del món local” i volem ser coneixedors de si algun
membre de l’equip de govern, ha pogut assistir-hi i ens en pot fer cinc cèntims.
Gràcies»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Jo no hi he assistit, no sé si hi haurà assistit algun altre membre, però
del govern municipal, no. Senyor Francesc de Gironella.»
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Pren la paraula el senyor Francesc de Gironella Bertran, regidor de CDC:
Francesc de Gironella: «Gràcies, senyor alcalde. Després d’haver escoltat aquesta
declaració d’intencions sobre el pacte entre el PSC i ICV, amb aquet Pla d’Acció de
govern que ens han presentat, li faré un prec. a veure si seria possible passar-nos
una còpia d’aquest pacte, i si és possible, amb aquests objectius que vostè ha anat
detallant de manera prou concreta, per tal d’anar-ne fent el seguiment i a veure si, tot
i les promeses, evidentment ja sabem que en algunes coses es podrà fer de més i de
menys, es pugui fer un seguiment de l’acció de govern. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Ho tindré en compte. Senyor Garcia Peris.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «Gràcies senyor alcalde, Volíem preguntar per la senyal de gàlib que
hi ha venint des de l’autopista, per passar per sota del pont del Funicular, on hi va
haver un accident, quan un petit autocar hi va quedar encallat. En el Ple del gener li
vam comentar que calia arreglar-la, perquè la senyal està cargolada en el pal, Ho
vam recordar en el següent Ple del març i ara, dos mesos més tard, encara no està
el senyal informant com ho hauria d’estar fent. I era per saber quan pensen arreglarho.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Està demanada i està donada l’ordre d’execució, des de just després
del darrer Ple ordinari, i teòricament hauria d’estar resolt.
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «Ho celebrem.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Senyor Francesc de Gironella, d’ERC.»
Pren la paraula el senyor Francesc de Gironella Bertran, regidor de CDC:
Francesc de Gironella: «A la carretera de Sant Sadurní hi comença a haver una
invasió de la bardissa de la vora de la carretera, tot i que no és competència
municipal, volem saber si es farà la neteja, si ho tenen previst i s’hi s’ha fet, com es
va comentar en l’anterior Ple,en la moció del glifosat, si s’ha contactat amb les
administracions que hagin d’actuari a RENFE, sobre la no utilització d’aquest
producte al municipi. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
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Lluís Valls: «Com vostè ha dit, el tema de la neteja dels vorals de la carretera és
competència de la Diputació. Se’ls hi ha fet avinent, i sabem que volen dur a terme la
pavimentació de tot el tram de la carretera, almenys en la part de la travessera
urbana, i això vol dir que hi haurà les màquines que hauran de netejar les vorals on hi
ha aquestes herbes i si que a la Diputació s’ha donat trasllat a nivell de coneixement
dels tècnics, de l’aprovació d’aquesta moció. No s’ha fet en el cas d’ADIF, però sí en
el cas de la Diputació. Aquest és un dels acords que vam prendre, i per tant se n’ha
de donar trasllat a nivell administratiu, i s’ha fet a nivell verbal en alguns dels tècnics
de la Diputació.
Senyor Garcia Peris.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «També en relació al tema del Glifosat, i de la moció que es va
aprovar, es va quedar que se li dona un tractament noticiable, com s’ha de fer amb
els temes que toquen a l’Ajuntament, i destacant especialment que aquesta iniciativa
naixia des de la ciutadania i que finalment el Ple de l’Ajuntament ho havia recollit. A
data d’avui a la web no hi surt, i ens agradaria saber quan ho pensen publicar.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «L’Ajuntament publicarà els acords del Ple passat i els d’aquest. Ens
vam comprometre a fer-ne difusió i donarem difusió d’aquest acord que es van
prendre sobre l’aplicació del Glifosat.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «Si però vam comentar que se’n publicaria una notícia.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «En farem notícia. Senyor Garcia Peris.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «Un parell de qüestions referents el Funicular. Per una banda
demanar que al Centre del Funicular se li puguin donar més eines per fer-ne difusió,
que hi hagi un apartat a la web municipal o a una d’especial, on s’informi del
contingut i s’animi a la visita, i també que a l’horari s’hi puguin incorporar els festius,
perquè ara mateix només s’obre en caps de setmana, però no en altres festius.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Ho tindrem en compte.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
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Daniel Garcia: «També en relació amb el Funicular, i aquesta pregunta li fem a cada
ple ordinari, és quan podrà convocar la Comissió del Funicular, que es va aprovar el
novembre del 2012 i que durant la legislatura els regidors li han anat recordant, i des
de que hem iniciat aquesta legislatura, cada cop que podem li hem anat preguntat i
sempre ens respon que ho farà el mes aviat possible.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «No li contestaré el mateix, pot estar tranquil. Hem tingut converses amb
FGC i vull pensar que en el moment en què ells tinguin damunt de la taula propostes
per la dinamització, no només del centre, sinó també del Funicular, convocarem
aquesta Comissió per posar-ho damunt la tarda per intentar treure el màxim de
conclusions i trobar les eines possibles per poder-ho tirar endavant.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «De fet el mandat és des del novembre del 2012. No calia esperar a
aquestes noves converses, i no entenem perquè ens hem d’esperar a convocar-lo.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Si no ho entén li puc explicar més detalladament. Una cosa és el
mandat que hem començat el 2015, i amb FGC, senyor Garcia Peris, quan vostè
encara no era regidor, ja s’hi havia tingut converses, per dur a terme el Pla de
Dinamització del Centre d’Interpretació del Funicular de Gelida. Aquest era un
projecte que tenia un cost de 60.000 €, que finalment no es va poder dur a terme en
la seva totalitat, sinó que es va fer amb un import molt inferior. A partir d’aquí, va ser
possible, gràcies a la insistència de l’Ajuntament de Gelida, que es pogués dur a
terme aquest projecte de Centre d’Interpretació que és coix, i així vaig dir-ho el dia de
la inauguració, perquè hi ha unes fases que no s’han dut a terme. A partir d’aquella
proposta del dia de la inauguració, amb les converses amb el senyor Ticó, amb la
senyora Núria Codina i amb altres càrrecs de FGC, es va concloure en la necessitat
de dur a terme un seguit d’accions, que estarien vinculades a temes de visites
educatives, a temes de dinamització turística, vinculades en poder tirar endavant les
diferents fases que hi havia previstes en el projecte inicial. Per altra banda, des de
l’Ajuntament de Gelida, en el seu moment es va posar damunt la taula, la possibilitat
de que hi haguessin voluntaris que poguessin treballar de manera altruista en
aquelles activitats de desenvolupament que tinguin a veure amb el Funicular. Un cop
feta la inauguració, vam quedar amb els responsables de FGC que s’establirien unes
noves línies de treball que presentarien a l’Ajuntament de Gelida, i el que li vull dir és
que quan hi hagin aquestes línies de treball damunt de la taula, es convocarà
aquesta Comissió.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «Li agraeixo l’explicació, però no és la resposta a la pregunta que li
feia, que és quan es convocarà la Comissió que té el mandat des del 2012.»
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Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «No em dec explicar bé. Li estic dient que un cop disposem d’aquestes
línies de treball convocarem aquesta Comissió. Li serveix la resposta ara?»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «Entenc que ara no la convocarà.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Quan tinguem les línies de treball. Ara i avui, no. Senyor Garcia Peris.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «Arrel del darrer Ple ordinari on es va comentar que no es
contestaven els posts de les pàgines de Facebook de l’Ajuntament, hem vist que ara
es van contestant i celebrem que sigui així, i m’agradaria que continuessin aquest
esforç, ja que és un bon canal de comunicació, perquè des de l’Ajuntament se’ls
adreci als canals adequats per donar resposta al que es planteja. El que no s’està
fent i ho hem anat demanant en diversos Plens ordinaris, era la publicació a la web
de les fotos dels actes, que s’encarreguen en reportatges fotogràfics. Si que es
veuen algunes fotos al Facebook, al Balcó, però hi ha alguns reportatges extensos,
amb bones fotos que considerem,com ja s’havia fet anteriorment en altres mandats,
que es pengessin a la web municipal.»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Serveis:
Carlos Arranz: «A la web s’ha creat un apartat fa tres unes setmanes, que es diu
galeria fotogràfica on hi ha cinc o sis fotos de cada acte i estan classificades per
actes.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «Doncs hauria d’estar més destacat per poder-ho veure.»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Serveis:
Carlos Arranz: «Esta bastant destacat, certament. No li puc buscar en directe, però
ho farem Està a http:\\www.gelida.cat i de seguida li surt la galeria fotogràfica»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Més preguntes. Senyor Garcia Peris.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
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Lluís Valls: «Hi havia també un tema que ja ha sortit en altres plens, que és la pilona
del carrer Major, que ens havien dit fins i tot que ja estava comprada i a punt de
posar-se i no és així.»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Serveis:
Carlos Arranz: «És així, està comprada i la previsió era posar-la d’immediat, però
per diverses circumstàncies hi ha hagut altres prioritats per la brigada, i això
acompanyat amb alguna baixa de la brigada, ens ha fet recomposar el calendari i
esperem que a les properes setmanes es pugui posar, sobretot ara amb el reforç
dels Plans d’Ocupació, que alliberaran les feines del dia a dia.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «Gràcies per l’explicació, però aquest hauria de ser un tema prioritari
perquè és un tema de seguretat viaria, per eliminar aquella tanca que està allà des
de fa molt de temps.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Gràcies. Senyora Lluïsa Llop, d’ERC.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «En primer lloc agrair-los l’explicació del pacte de govern, avui que fa
un any de les eleccions, i com deia el regidor de CDC, agrairíem tenir accés a aquest
document imprès per poder-lo analitzar més detingudament. Com bé vostè deia a
l’inici d’aquest Ple, la regidora Marga Bertran avui no ha pogut assistir en aquest Ple.
Avui és un Ple ordinari que vam moure de data, Es dona la casualitat que la senyora
Bertran quan va fer la planificació de la seva feina a l’escola i va establir quina dies
havien de marxar amb els alumnes de colònies, tocava en data de celebració d’un
Ple ordinari i ho va fer moure perquè no li coincidís per poder-hi assistir. Llavors
l’Ajuntament mou la data del Ple i ella no hi pot assistir. Li demanaríem, com hem fet
moltíssim temps, que intentem tenir els Plens ordinaris com una cosa establerta a
l’inici del mandat i que no es moguin, no només pels regidors, sinó per la gent que
sap que els Plens es donen amb una certa periodicitat, a no ser que hi hagi alguna
cosa absolutament imprescindible, els hi demanem que no els canviïn de data.
L’altre dia, ajudant a preparar un Ple a un company d’un altre Ajuntament, va resultar
que portaven a Ple un inventari de béns de l’Ajuntament, i jo li vaig dir que no ho
havia vist mai, i després de buscar-ho, resulta que per llei, és obligatori que els
Ajuntaments tinguin un inventari de béns, i que l’actualitzin anualment i que se’n faci
un balanç d’actius, passius, etc. Voldríem demanar si Gelida té previst fer aquest
inventari, perquè no té Gelida aquest inventari?»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Per la seva tranquil·litat i satisfacció, senyora Lluïsa Llop, li haig de dir
que des de Secretaria i des d’Intervenció a primers de mandat del 2015, vam tenir

Plaça de la Vila, 12 -08790 Gelida – tel. 93 779 00 58 – Fax 93 779 01 00 – e-mail: gelida@diba.cat -www.gelida.cat

reunió amb els responsables de la Diputació de Barcelona, per dur a terme l’inventari
de béns de l’Ajuntament de Gelida. Dues reunions de treball força importants i
llargues i si en el Ple de juliol duem a terme la modificació de romanents de despeses
generals, hi haurà una partida per l’inventari dels béns de l’Ajuntament de Gelida.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «Per què no el fèiem fins ara?»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «No ho sé. Perquè no m’ho havia preguntat fins ara?»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «Per què no sabia ni que existia.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Doncs potser per això mateix. Si al juliol s’aproven els romanents
aplicarem la despesa per l’inventari dels béns municipals.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «Reprenem un altre tema que hem demanat moltes altres vegades, i
crec que ho fem per primer cop en aquest mandat, Vam quedar que estudiaríem el
tema del recorregut del Bus-Funi, perquè s’estalviés d’aparcar al costat de l’estació
del Funicular, a part del perill que suposa perquè sempre ha de tirar enrere, amb el
perill que això comporta. Entenem que es pot estalviar aquesta entrada com ja
havíem dit i que podríem aprofitar aquest temps estudiant-ho perquè aquest bus
arribi fins a Sant Salvador. No sabem si cal que hi arribi en tots els viatges, vam
quedar d’intentar parlar-ne. Voldríem saber si s’ha pogut parlar amb l’empresa per si
seria possible fer que aquest autobús arribés a Sant Salvador, nosaltres entenem
que sí, i més amb aquesta modificació que a més, milloraria la seguretat i donaria
més servei als veïns de Gelida.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Aquest és un criteri que pot ser compartit o no, per molta gent del
municipi, que són usuaris del Funicular i que pot ser compartit o no pels grups
municipals d’aquest Ajuntament. En aquests moments s’ha plantejat a FGC. Hi havia
un tema conceptual de què és la parada del Funicular en el nucli del municipi. Per
tant, té una transcendència important. És important que la gent quan vingui, arribi a
l’Estació del Funicular, pel Centre d’Interpretació entre altres coses. Per altra banda li
haig de dir que s’han establert converses, no amb FGC però si amb Hillsa, que està
valorant el fet de què hi hagi un bus que permeti que hi hagi viatges durant el dia al
barri de Sant Salvador i s’incrementin en la mesura del possible, els viatges fins als
polígons de Martivell.»
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Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «Disculpi, quan diu un bus?...»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Un servei de transport que porti a la gent a Sant Salvador i de Sant
Salvador a Gelida.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «Independent del bus-funi?»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «És possible.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «D’acord. Un altre tema. L’asfalt de la zona del Serralet, especialment el
de la pujada al carrer Salvador Espriu, que fa molta pendent, i hi ha molts veïns que
patinen. Fa cosa d’un més, feia un parell de dies que el camió d’escombraries no
arribava als contenidors de dalt, jo me’ls vaig trobar i em van explicar que no podien
pujar i que quan plovia era impossible perquè relliscaven, i jo m’ho vaig apuntar.
Aquest cap de setmana hi ha un grup de veïns del Serralet que estaven recollint
signatures, demanant que es modifiqui aquell asfalt, perquè sembla ser que hi ha una
persona que va amb crosses, i que la recull una ambulància per fer rehabilitació i
aquesta ambulància també te problemes seriosos per pujar aquell tram. Jo em
pensava que era un problema meu personal, però ara corroborat pel camió
d’escombraries, per l’ambulància, per la recollida de signatures, demanaríem que
l’Ajuntament s’ho mires i a veure si cal fer alguna modificació en aquell traçat.»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Serveis Municipals:
Carlos Arranz: «Cap problema. Crec que és un asfalt gravat que es posa en els
llocs amb molta pendent, i potser caldrà gravar-lo més o mirar algun altre tipus
d’actuació. Recollim el prec.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «Una darrera cosa que m’ha arribat avui. Em preguntaven pel tema de
la preinscripció a les llars d’infants, que sembla ser que hi ha més infants que no
places, i s’ha de fer un sorteig. Jo he dit que em sorprenia perquè l’Ajuntament te
places suficients, i els últims anys havia baixat la demanda. No li dono com a cosa
certa, m’ha estranyat que m’ho comentessin.»
Pren la paraula la senyora Montserrat Nicolau Bargalló, regidora d’Educació:
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Montserrat Nicolau: «El procediment del sorteig és el que es fa habitualment quan
la demanda és superior a la oferta. En aquest cas no és ben bé així. El que ha passat
és que en el grup de P1 les places oferides hi ha hagut una major demanda que la
oferta. Això no vol dir que no es pugui donar plaça als infants que s’han pre-inscrit,
però el que si que hem de fer és una reubicació i la manera més objectiva és fer-ho
mitjançant sorteig, que és el que es preveu en aquests casos. Però hi ha places per
tots i més podem acollir matricula viva al llarg del curs, tal com estem fent en els
darrers anys.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «Ja li dic, que m havia estranyat el comentari perquè sé que havíem
baixat de places i no em semblava possible que féssim un sorteig i que quedessin
nens fora.»
Pren la paraula la senyora Montserrat Nicolau Bargalló, regidora d’Educació:
Montserrat Nicolau: «El problema està en aquests grups de P1, que objectivament
són de P1, però sí que al Montcauet, com que hi ha un grup de P0, dos grups de P1 i
dos grups de P2, el que es fa és agrupar-los en classes mixtes, agafant els petits
d’un determinat període i els més grans d’un altre, o al revés, per poder donar
cabuda a tothom.»
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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