ACTA DE SESSIÓ DEL PLE
DE L’AJUNTAMENT DE GELIDA
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 01/2017
Caràcter: ordinària
Data: 7 de febrer de 2017
Horari: de 21:10 a 00:35 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
ASSISTENTS
Lluís Valls Comas, alcalde
Carlos Arranz Barquet, 1r. tinent d’alcalde
Maria Rigau Navarro, 2n. tinent d’alcalde
Montserrat Nicolau Bargalló, 3r. 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
Margarida Bertran Morell, regidora
Daniel Garcia Peris, regidor
Francesc de Gironella Bertran regidor
Susanna Costa Pérez, regidora
Mª Jose Gracia Becerril, secretària accidental
Jaume Miret Puig, interventor
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 21:10 hores del dia 7 de febrer de 2017.
Constatada l'existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució, l’alcalde obre
la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Molt bona nit. Anem a donar inici a aquesta sessió ordinària del Ple d’avui 7 de
febrer, amb diferents punts dins de la part resolutiva i també a la part de control.»
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A) PART RESOLUTIVA
1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS NÚM. 08/2016, DE 25
D’OCTUBRE DE 2016, NÚM. 09/2016, DE 15 DE NOVEMBRE DE 2016 I 10/2016 DE 29
DE NOVEMBRE DE 2016
El primer punt de l’ordre del dia és la lectura i l’aprovació de l’acta de la sessions anteriors.
L'alcalde pregunta si algun membre de la corporació ha de formular alguna observació a les
actes de les sessions anteriors que s’han distribuït amb la convocatòria.
Pren la paraula el senyor Josep Anfruns Daví, regidor de Cultura.
Josep Anfruns: «Hi ha un error en el nom d’una de les regidores en una de les actes. Ho
he marcat però ara no ho tinc. Crec que implicava a les regidores Montse Nicolau i Marga
Bertran.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «En tot cas, el text que presenti caldria presentar-lo tant a la Marga com a la
Montse, perquè sigui correcte. S’aprova amb les esmenes si es corrobora que són
correctes.»
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 DELS COMPTES DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA RENDIT PER
L’ORGT DE L’EXERCICI 2016 REFERENTS A TRIBUTS I PREUS PÚBLICS I MULTES
DE CIRCULACIÓ
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El punt número 2 seria l’aprovació dels comptes de la gestió recaptatòria rendit
per l’ORGT de l’exercici 2016 referents a tributs i preus públics i multes de circulació.
Aquesta és una aprovació que es du a terme com a conseqüència del tancament de
l’exercici 2016, per part de l’ORGT en tot allò que fa referència al cobrament de tributs i
preus públics. Hi ha l’informe de l’interventor inclòs en la proposa que llegiré:»
«Vist els Comptes de la Gestió Recaptatòria rendits per l’Organisme de Gestió Tributària de

l’exercici 2016 referents a tributs i preus públics, així com de multes de circulació
corresponents a l’exercici 2016.
Vist els informes de l’interventor municipal, que diuen:
“Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària
durant l’exercici 2016 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions
d’ingrés directe,liquidats per l’Ajuntament de Gelida.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixin en el Compte coincideixen amb els
fons transferits a l’Ens.
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Vist la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar,
com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2016:
Rebuts: 2.643,84 €
Liquidacions:
71.558,74 €
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2016:
Rebuts: 581.477,60 €
Liquidacions:
678.735,63 €
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.
S’informa favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2016 presentada per
l’ORGT.”
“Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions imposades
per l’Ajuntament de Gelida, que ha estat rendida per l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona i corresponent a l’exercici 2016.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar,
com estableix l’article 209 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i que
importa les quanties següents:
Pendent de cobrament en data 31 de desembre, per import de 25.825,69 €.
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a
favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.
S’informa favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2016 presentada per
l’ORGT.”
En virtut de tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent dictamen:
1r. Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria rendit per l’Organisme de Gestió Tributària
de l’exercici 2016 referents a tributs i preus públics.
2n. Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria rendit per l’Organisme de Gestió Tributària
de l’exercici 2016 referents a multes de circulació.
3r. Incloure els comptes així aprovats, d'acord amb el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, al compte general de recaptació de l'Ajuntament de Gelida juntament amb
d’altres drets econòmics gestionats de forma directa per part de l'Ajuntament de Gelida per
formar així el compte general de l'Ajuntament a efectes de la seva aprovació.
4t. Notificar aquest acord a l'Organisme de Gestió de Tributs depenent de la Diputació de
Barcelona.
5è. Facultar el Sr. Alcalde per tal que signi qualsevol documentació conduent a l'execució dels
acords presos.»
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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) i
del senyor Josep Anfruns Davi (ICV-EUiA), de les senyores Lluïsa Llop Fernàndez i
Margarida Bertran Morell i del senyor Daniel Garcia Peris (ERC), del senyor Francesc de
Gironella Bertran (CDC) i de la senyora Susanna Costa Pérez (CUP).
3. PRENDRE CONEIXEMENT DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU AL
COMPLIMENT DE L’EXERCICI 2015 DEL PLA D’AJUST APROVAT PEL PLE DE LA
CORPORACIÓ EN DATA 28 DE MARÇ DE 2012
Lluís Valls: «Els següents punts de l’ordre del dia, el tercer i el quart fan referència a
prendre coneixement de l’informe d’intervenció relatiu al compliment de l’exercici 2015 i 2016
del Pla d’Ajust aprovat pel Ple de la corporació en data 28 de març de 2012. Aquests dos
punts fan referència, tal com va manifestar el senyor interventor en la Comissió Informativa,
a l’avaluació, a l’anàlisi que ha fet dels tancaments dels exercicis 2015 i 2016 respecte al Pla
d’Ajust que es va aprovar per part de l’Ajuntament el 21 de març de 2012 i que contemplava
uns paràmetres en quan a ingressos i a despeses dins dels diferents capítols del pressupost
i el que fa aquest informe és avaluar les diferents partides d’ingressos i de despeses. S’ha
de dir que hi ha un seguit de partides, tant del capítol d’ingressos com de despeses, que pel
que fa al desenvolupament del pressupost han seguit els criteris marcats. Algunes
d’ingressos i sobretot de despeses, no han seguit les prescripcions. En qualsevol cas, pel
que fa referència a l’informe del 2015, les conclusions diuen que totes les mesures d’ajust
previstes en el seu moment han tingut un efecte positiu en l’execució del pressupost en la
major part dels casos, però que en la comparació entre els resultats previstos entre el pla
d’ajust per a l’exercici 2015 i els resultats reals la conclusió que se’n pot extreure és que, per
part dels ingressos corrents, les diferències han estat significatives degut en bona part a la
major recaptació de l’Impost sobre Béns Immobles, de I’impost sobre l’Increment del Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana, de l’Impost sobre Construccions i de les quotes
urbanístiques del projecte de la Depuradora d’Aigües Residuals. Per part de les depeses,
destacar que en les corrents les desviacions entre el previst i el real ha estat mínim, igual
que en les despeses per operacions financeres. De continuar aquesta tendència, tant dels
ingressos com de les despeses en la seva vessant corrent i financera, les magnituds
bàsiques de la corporació, capacitat de finançament, estalvi net, romanent de tresoreria i
ràtio d’endeutament, seguirien presentant en un futur magnituds positives. El mateix
succeiria també en l’informe del 2016 que el que ve a significar és també el mateix, tant pel
que fa a les conclusions dels ingressos i de les despeses. En qualsevol cas, tot i que són
dos punts diferents, els hi he explicat de manera conjunta. Si hi ha alguna intervenció ho
faríem per exercicis. El text és el següent:»
«ANTECEDENTS
Vist l’informe d’intervenció relatiu al compliment en l’exercici 2015, del Pla d’Ajust aprovat pel
Ple de la Corporació de data 28 de març de 2012.
1. FONAMENTS DE DRET
Article 10.3 de l’Ordre HAP/2105/2012 d’1 de octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei orgànica 2/2012, de 27 de
abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s’ha d’emetre informe sobre
l’execució de les mesures d’ajust sobre despeses previstes en el pla.
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

De conformitat al que estableix la normativa en vigor, s’ha elaborat l’informe d’intervenció
relatiu al compliment en l’exercici 2015, del Pla d’Ajust aprovat pel Ple de la Corporació de
data 28 de març de 2012.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
1. Prendre coneixement de l’informe d’intervenció relatiu al compliment en l’exercici 2015,
del Pla d’Ajust aprovat pel Ple de la Corporació de data 28 de març de 2012.»
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. Bona nit a tothom. En primer lloc, dir que
faig la intervenció ara, però la podria fer també després, perquè és el mateix pels dos anys.
Per fer una mica de memòria, recordem que aquest Pla d’Ajust es va fer el 2012 i es va fer
perquè de sobte ens vam trobar amb 1.200.000 € que s’havien de pagar, alguns dels quals
estaven fins i tot sense justificar com a factures. Vam dir en aquell moment quan s’aprovava
que ens en recordaríem durant deu anys. Això durarà fins el 2022. Tornem a recordar que
quan s’estira més el braç que la màniga acaben passant coses com aquestes Que serveixi
com a recordatori d’allò que vam fer malament. 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 senyor alcalde. Molt bona nit a tothom. Crec que és important
recordar que això es va fer al 2012 perquè es va haver de fer una formalització d’una
operació d’endeutament d’1.025.000 €, perquè ens vam trobar aquests diners que a l’any
2011 no hi havíem pogut fer front, no s’havien pogut pagar, amb un agreujant més, i és que
d’aquests diners, hi havia 220.000 € que vam registrar però que no estaven comptabilitzats, i
que es van quedar al calaix i no van aflorar fins l’any següent, amb aquest pla de Rajoy. El
que estem aprovant avui és això. Aquest Pla d’ajust comportava mesures concretes on
deien això que deia el regidor del PdeCAT, de que havíem estirat més el braç que la
màniga, i vostès van presentar mesures molt concretes com que apujaríem l’Impost de Béns
Immobles i Rústecs, vam presentar coses com que la taxa del servei de guarderia
s’incrementaria, la taxa del servei de l’Escola de Música també, etc. No eren unes partides
que anirien amunt o avall sinó que van presentar mesures molt concretes, que en aquell
moment, nosaltres ja els hi vam dir que consideràvem que moltes d’aquestes mesures que
no eren fàcils de complir. En aquests informes que ens presenta l’interventor, en el de l’any
2015 i en el de l’any 2016, com a valoració de la primera mesura que s’havia de prendre diu
”en el ejercicio 2015 el impacto financiero se ha cumplido con creces, no por la revisión
catastral prevista, que no se ha llevado a cabo...” no la vam fer sinó que la casualitat
passava per aquí. Segona mesura “Valoración: en el ejercicio 2015 la tasa del servicio de
guarderia no experimentó incremento alguno y, por tanto, el impacto esperado en el Plan no
se ha cumplido” Si no fèiem el que dèiem, no s’ha complert, i com això, hi ha un munt de
totes aquestes mesures que es presentaven i que poquíssimes es van acabar complint. En
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aquell moment els hi vam dir que presentaven un pla perquè s’havia de presentar algun
paper, però que era un pla que no es podria complir. Vostès ens van dir que si, que farien
complir aquest Pla. Es compleix a grans xifres perquè hi ha hagut casualitats, com que un
any hi hagués una llicència que no esperàvem altíssima, que s’incrementessin diferents
impostos i taxes, etc. No és que estiguem donant un compliment d’acord amb la planificació
que vam fer i d’una sèrie d’actuacions que haguem complert, perquè moltes d’elles ni tan
sols les hem tirat endavant, però complim al final, a “grosso modo”. De fet, l’informe que
vostè llegia acaba dient “todas las medidas de ajuste previstas en su momento, han tenido
un efecto positivo en la ejecución del presupuesto en la mayor parte de los casos”.
Optimista, quan ho diu. El que els hi reclamem és que aquest Pla d’Ajust que es va haver de
fer perquè no hi havia més remei. És evident que es van presentar tota una sèrie de
mesures, és evident que avui donarem compte i passarem, però amb el què seguim insistint
és en què no podem seguir gestionant els diners dels gelidencs d’aquesta manera, dient que
farem unes coses i fent-ne unes altres, i si passa bé i si no també.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Miri. Jo no crec massa en les casualitats, perquè resulta que quan les coses
van malament és culpa del qui governa i quan van bé és fruit de la casualitat. Una vegada
pot ser casualitat, però tres o quatre vegades no. Nosaltres lamentem que en el seu moment
haguéssim de presentar un Pla d’Ajust i la nostra voluntat era en aquell moment i ho
continua sent, millorar les finances municipals. I penso que des de fa tres o quatre anys cap
aquí estem mostrant, segons vostè fruit de la casualitat, uns resultats prou positius com
perquè ens en puguem sentir satisfets. M’agradaria que quan es parla tant del 2012, que
també es sentis de tant en tant que des del 2013 cap aquí estem tancant en positiu. Dit això,
ja sé que no els hi agrada i no volen barrejar unes coses amb les altres, però la comptabilitat
no deixen de ser sumes i restes. Segurament el crèdit que resta pendent de pagar, si
rebéssim els diners dels deutes que la Generalitat té amb l’Ajuntament de Gelida, estaria
liquidat a hores d’ara. Per tant, aquest crèdit ja no l’hauríem d’assumir d’aquí al 2022 i
aquest Pla d’Ajust quedaria sense efecte. Com que només se n’ha de prendre coneixement,
i no s’ha de votar, volen fer alguna intervenció respecte el 2016?.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «Jo en faré una en relació al 2015 i al que vostè acaba de dir. No ho diem
nosaltres, era un Pla amb mesures molt concretes, i jo n’hi he llegit dues i puc continuar:
“reorganización del servicio de Escuela de Música. Valoración: dicha organización no se ha
llevado a cabo. Acreditación de las horas extras del personal de brigada y policia. No se
consigue en el 2015 el impacto financiero esperado, incluso en este ejercicio, si lo
comparamos con el 2014 se observa un repunte de las obligaciones reconocidas. Reducción
del servicio a media jornada del ingeniero y del arquitecto. La reducción ha sido algo menor
de la esperada debido al efecto del incremento de la jornada del ingeniero que se llevó a
cabo a finales del 2014. Reducción del coste de mantenimiento de alumbrado público.” Diu
que tampoc, que preveiem una cosa i al final anem 25.000 € per sobre. “Congelación de las
aportaciones a los Patronatos: no se ha cumplido.” És més, anem per sobre del que
prevèiem, especialment al 2015. És a dir, no és que ho diguem nosaltres que vam fer unes
mesures que no estem complint, és que ho diu l’Interventor. És absolutament clar perquè el
que li estic llegint és l’informe que ha fet l’interventor. Per tant, suma? Sí, però hi ha molts
elements. Segona cosa que vostè ens deia. És evident que la situació econòmica d’aquest
Ajuntament ha millorat, evidentment. També és cert que el marge de maniobra que tenia
aquest Ajuntament per endeutar-se d’acord amb la normativa, era tendent a zero, per tant
era molt difícil que això no passés.»
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Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Difícil o no, fixi’s bé, vostè ha anomenat un seguit de coses, però li continuo
dient que el balanç final continua sent positiu. A més vull recordar, que ja es va dir en el seu
moment, i em sembla que ho vam escoltar el dijous passat, que difícilment a l’any 2012 es
podia preveure el que podia anar passant fins al 2022, per tant suposo que en el decurs dels
exercicis d’aquí al 2022 haurem de fer cadascú un discurs similar, però en qualsevol cas,
hem gestionat un pressupost a nivell positiu durant aquests tres o quatre últims anys, de la
mateixa manera que hem estat capaços de fer-ho, sense haver d’incrementar la càrrega
fiscal sobre el ciutadans, que també ens sembla una bona mesura en els temps que estem
corrent.»
PRENDRE CONEIXEMENT DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU AL
COMPLIMENT DE L’EXERCICI 2016 DEL PLA D’AJUST APROVAT PEL PLE DE LA
CORPORACIÓ EN DATA 28 DE MARÇ DE 2012
4.

Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El següent punt de l’ordre del dia és prendre coneixement de l’informe
d’intervenció relatiu al compliment de l’exercici 2016 del Pla d’Ajust aprovat pel Ple de la
corporació en data 28 de març de 2012, de la que ja hem parlat i que literalment diu:»
«ANTECEDENTS
Vist l’informe d’intervenció relatiu al compliment en l’exercici 2016, del Pla d’Ajust aprovat pel
Ple de la Corporació de data 28 de març de 2012.
1. FONAMENTS DE DRET
Article 10.3 de l’Ordre HAP/2105/2012 d’1 de octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei orgànica 2/2012, de 27 de
abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s’ha d’emetre informe sobre
l’execució de les mesures d’ajust sobre despeses previstes en el pla.
De conformitat al que estableix la normativa en vigor, s’ha elaborat l’informe d’intervenció
relatiu al compliment en l’exercici 2016, del Pla d’Ajust aprovat pel Ple de la Corporació de
data 28 de març de 2012.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
1. Prendre coneixement de l’informe d’intervenció relatiu al compliment en l’exercici 2016,
del Pla d’Ajust aprovat pel Ple de la Corporació de data 28 de març de 2012.»
5. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA DE TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA A L’ÀMBIT DE L’AJUNTAMENT DE GELIDA
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El següent punt és l’aprovació inicial de l’ordenança de transparència i
administració electrònica a l’àmbit de l’Ajuntament de Gelida. Té la paraula el regidor Carles
Arranz.»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Societat del Coneixement:
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Carlos Arranz: «Gràcies senyor alcalde. Bona nit. L’entrada en vigor de les Lleis 39 i 40 del
procediment administratiu comú de règim jurídic de les administracions públiques ha de
constituir una oportunitat per l’Ajuntament de Gelida per aconseguir que els mitjans
electrònics esdevinguin el canal habitual per relacionar-se amb els ciutadans i ciutadanes.
Així, des de l’Ajuntament de Gelida s’ha endegat el procés per la implantació de les eines
que permetin assolir en el sí de l’Ajuntament els principis de simplificació, transparència,
proximitat i servei efectiu als ciutadans i ciutadanes i la tramitació del procediment
administratiu municipal i la participació ciutadana per aquests mitjans. Aquesta actuació
pretén crear un entorn únic de comunicació entre el ciutadà i l’administració, des d’on es
pugui posar en contacte amb l’administració local, realitzar els tràmits de forma telemàtica i
fer el seguiment dels seus expedients. El fet de disposar d’un entorn unificat de gestió, amb
la carpeta ciutadana, és bàsic per poder posar a disposició de les persones, entitats o
empreses tots els serveis que s’ofereixen a l’Ajuntament de forma ordenada i simple. En
aquest sentit i amb aquests objectius, la proposta d’ordenança de transparència i
administració electrònica que es presenta al Ple té els principis generals. El principi de
simplificació administrativa, l’Ajuntament de Gelida ha de reduir tots aquells tràmits, temps i
terminis i procediments i tràmits administratius i de millorar el servei a la ciutadania a través
de l’ús dels mitjans electrònics. El principi d’impuls de mitjans electrònics en relació al
subjectes no obligats. L’Ajuntament ha d’impulsar l’ús dels mitjans electrònics en el conjunt
de les seves activitats en les relacions amb els ciutadans i ciutadanes que no tinguin
l’obligació d’utilitzar aquests mitjans electrònics. El principi de proporcionalitat; l’Ajuntament
de Gelida només ha d’exigir les mesures adequades a la naturalesa i a les circumstàncies
dels diferents tràmits evitant que la garantia de la seguretat i de les transaccions dificulti
l’accés electrònic a l’administració municipal. El principi de traçabilitat, l’Ajuntament ha de
vetllar en el disseny i adopció de sistemes i aplicacions per la traçabilitat de les actuacions
realitzades per l’administració i els ciutadans i ciutadanes en les relacions administratives i
mitjans electrònics, d’acord amb els especificacions de l’esquema nacional de seguretat. El
principi de qualitat d’informació dels serveis electrònics, l’Ajuntament ha de garantir la
disposició d’informació complerta, actualitzada i ben organitzada, clara i comprensible i
disponible pels ciutadans i ciutadanes i l’aplicació de les tècniques de gestió documental que
han de permetre conservar els documents i garantir la seva integritat i interoperabilitat, així
com la traçabilitat de les actuacions i l’autenticació de l’exercici de la competència.
L’Ajuntament de Gelida ha d’impulsar els mecanismes per garantir la qualitat de la
informació i dels serveis. Finalment, el principi de responsabilitat, l’Ajuntament de Gelida és
responsable de la veracitat i autenticitat de la informació pública difosa i de la qualitat dels
serveis oferts a través de mitjans electrònics d’acord amb el que preveu la legislació vigent.
És previst en les properes setmanes l’inici de l’expedient de contractació que permeti la
implantació d’aquestes eines informàtiques i que ens permeti l’assoliment d’aquests
objectius que he especificat anteriorment. L’Ajuntament per tant, farà un esforç econòmic
important per permetre la implantació dels diferents mòduls de gestió documental, així com
la integració de totes les plataformes de l’Administració Oberta de Catalunya i la implantació
del registre unificat. Aquesta tasca és la continuació de la feina que ja es va començar en
aquest Ajuntament l’any 2014 amb les incorporacions i adhesions a les diferents plataformes
de l’AOC, i en aquest moment ja són operatives la plataforma de serveis de contractació
pública, la Seu-e, l’e-Tauler, l’e-Tram, l’iArxiu, l’e-Notum, el servei Desa’l, la finestreta única
empresarial i totes aquestes plataformes estan actives i funcionant pendent de la última fa
se d’integració d’un gestor documental que permeti a la corporació la consecució de la
tramitació electrònica amb forma única de treball, amb un horitzó màxim que ja dèiem l’altre
dia a les informatives que seria l’1 d’octubre de 2018, per donar compliment a la prescripció
legal. Passo a llegir la proposta:»
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«L’increment de l’eficàcia administrativa i la possibilitat d’oferir nous serveis públics són avui
dia factors importants de millora de la qualitat de vida i, més enllà, de la cohesió social. La
innovació constant en l’àmbit de les xarxes de telecomunicacions i els sistemes informàtics
requereix l’adaptació de la normativa vigent, per tal d’aprofitar-ne els avantatges i dotar les
actuacions administratives de plena validesa legal.
D’altra banda, la creixent demanda social de transparència per part de la ciutadania ha de
trobar una resposta en l’ordenament jurídic local, que faci front a les necessitats d’obtenir
informació així com a la possibilitat de participar en les polítiques públiques. Aquesta
Ordenança està també dirigida a incorporar aquest nou àmbit d’acció i, així, aprofitar el
potencial de les eines tecnològiques existents per donar compliment a les disposicions
legals vigents de forma adaptada a les necessitats del món local.
L'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques i la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic constitueix una oportunitat per l'Ajuntament de Gelida per aconseguir que els mitjans
electrònics esdevinguin el canal habitual per relacionar-se amb els ciutadans i ciutadanes.
L'aprovació d'aquesta Ordenança permet dotar-se d'una norma pròpia que concreti com
s'apliquen aquestes normes a l'Ajuntament de Gelida i consolidar l’administració electrònica,
tot reforçant els drets de la ciutadania en un context de seguretat jurídica, eficiència
administrativa i innovació pública.
Atès que segons la legislació vigent correspon a aquest Ajuntament l’aprovació de
l’ordenança de referència;
Vist el que disposen els articles 22.2 d), 25.1 b) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; 52.2 d) i 178.1 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
63.1 i 2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
dictamen:
1r. Aprovar inicialment l’ordenança de transparència i administració electrònica l’àmbit de
l’administració municipal de l’Ajuntament de Gelida, el text del qual s’adjunta com a annex a
aquesta proposta.
2n. Derogar l’Ordenança Reguladora de l’Administració Electrònica aprovada en data de 25
de març de 2014.
3r. Sotmetre aquest acord i el projecte de la norma a informació pública, mitjançant la
publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis de la
corporació, per un termini de trenta dies hàbils a comptar de l’endemà de l’última d’aquestes
publicacions, a fi que qualsevol persona els pugui examinar i formular-hi les reclamacions i
al·legacions que consideri oportunes. En cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació
durant el termini assenyalat, aquest acord esdevindrà definitiu.»
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:
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Susanna Costa: «Molt bona nit a tothom. En primer lloc donar les gràcies al departament de
Secretaria per la feina que ha fet de redactar tot aquest escrit però sí que nosaltres no
entenem el perquè s’ha d’elevar aquesta proposta com una ordenança més, quan les
ordenances les podem repassar i s’entenen com a que són d’obligat compliment, però estant
molt pautades. Hi ha el fonament i naturalesa, el fet imposable, els subjectes passius,
responsables i successors, quota tributària, etc. Això ho podem anar trobant a totes les
ordenances. No entenem el perquè se li ha de donar aquest format tant seriós i tant assentat
com una ordenança, quan inclús les ordenances tenen infraccions i sancions.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «La senyora secretària vol intervenir.»
Pren la paraula la senyora Mª José Gracia Becerril, secretària accidental:
Mª José Gracia: «Potser hi ha una petita confusió. Quan parlem d’ordenança hem de
distingir, la ordenança fiscal, que és la que determina tots els elements que vostè està dient i
el que en diem ordenances reguladores, que són reglaments. Per tant, l’estructura normativa
de les ordenances fiscals i l’estructura normativa del reglament no té res a veure. La
ordenança fiscal sempre es referix un tribut o a una taxa i per tant, es relaciona amb aquest i
les ordenances reguladores “reglament” són els elements generals que determinen el marc
on es desenvolupa una determinada activitat del tipus que sigui. Les ordenances fiscals
queden limitades al tribut o a la taxa i el reglament queda obert a una actuació que no té res
a veure amb l’àmbit fiscal.»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «Moltes gràcies per aquest aclariment, perquè sens dubte ajuda molt a
entendre-ho. El que sí que demanaríem és que es posés en el primer punt ”aprovar
inicialment la ordenança reguladora” perquè quedi ben clar que no es una ordenança fiscal.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Si no hi ha inconvenient per part de la senyora secretària, ho incorporarem.»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «De tota manera, el que veiem és que si ha de ser una ordenança
reguladora, nosaltres entenem aquest escrit com que això ha de servir precisament per
crear la ordenança reguladora. No entenem que això ha de ser el que els convilatans de
Gelida hagin de llegir perquè realment hi ha moltes coses que queden molt en l’aire. Ens
agradaria aclarir-ho.»
Pren la paraula la senyora Mª José Gracia Becerril, secretària accidental:
Mª José Gracia: «No és un document que es posi a l’abast del ciutadà, això és un
document de funcionament intern de l’Ajuntament.»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «I fa falta una ordenança reguladora per fer un document intern?»
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Pren la paraula la senyora Mª José Gracia Becerril, secretària accidental:
Mª José Gracia: «Quan es desenvolupen activitats que representen un canvi en la manera
de funcionar es reglamenten. I es reglamenten perquè a nivell intern estigui clar el marc
procedimental. Sempre es fa quan s’introdueix una nova activitat, del tipus que sigui, de
caràcter general.»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «Al ciutadà no li arriba aquesta ordenança.»
Pren la paraula la senyora Mª José Gracia Becerril, secretària accidental:
Mª José Gracia: «Al ciutadà el què li arribarà és el desenvolupament dels punts de la
ordenança.»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «I això es farà més endavant? Necessitem aquestes explicacions (...)»
Pren la paraula la senyora Mª José Gracia Becerril, secretària accidental:
Mª José Gracia: «A veure, per calendaritzar. En primer lloc tenim dos lleis d’àmbit estatal
que impliquen un canvi de concepte amb la manera de relacionar l’administració amb el
ciutadà. Tant la Llei 39 com la Llei 40 impliquen que a partir de l’1 d’octubre del 2018 hi ha
d’haver un canvi de paradigma en la manera de funcionar de les administracions. Quin és
aquest canvi? És que el ciutadà ha de poder comunicar-se amb l’administració per via
electrònica. Aquest és el titular, tot i que s’hauria de matisar molt. Això què vol dir? Primer
pas, tenim dues lleis estatals que determinen un nou concepte de tramitació del procediment
administratiu. Segon pas, l’Ajuntament de Gelida el que fa és agafar aquestes dues normes
generals i adaptar-les a la seva organització. Reglament o ordenança reguladora. Tercer
pas, desenvolupar tots i cada un dels elements que marca la ordenança que tindran dues
vessants, la relació de la nostra organització amb la resta d’administracions públiques i la
relació de la organització amb els tercers, que poden ser empreses o que poden ser
particulars. Què s’ha de fer? En l’àmbit de desenvolupament de cada un d’aquests punts, en
funció de si ens adrecem a una altra administració, a una empresa o a un ciutadà, s’hauran
d’establir els mecanismes de publicitat perquè arribi la nova forma de comunicar-nos amb el
món. Si és amb altres administracions, no hi ha una informació directe, perquè totes les
administracions hi estem obligades i per tant, totes sabem quin és el dia zero perquè
comencem a treballar d’aquesta manera. En empreses, ni hi ha massa informació a fer
perquè no hi ha opció, només ho poden fer electrònicament. I tres, és on hi ha el problema,
quan es tracta d’un ciutadà, que pot escollir la manera de comunicar-se amb l’administració.
És aquí on l’Ajuntament haurà d’obrir processos d’informació, per fer arribar al ciutadà com i
de quina manera es pot comunicar amb l’Ajuntament i establir les unitats administratives que
seran les encarregades de fer aquesta feina. Quan un ciutadà arribi a l’Ajuntament, hi haurà
una unitat administrativa, que serà la que es posarà a la seva disposició per fer aquesta
tramitació, perquè el fet de que el ciutadà no ho faci electrònicament, no vol dir que hi hagi
d’haver algú aquí que faci la traducció electrònica d’allò que ens està dient presencialment.
Això és el final de tot el procés, i la relació amb el particular que s’hauria de començar a
implementar, a publicitar i a ensenyar en els tres mesos anteriors a la definitiva entrada en
vigor de la ordenança el dia 1 d’octubre del 2018. En el ciutadà no se li penja la ordenança
perquè ell la interpreti, sinó que allò que diu la ordenança que té a veure amb el ciutadà ha
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de ser tractat separadament, amb accions concretes que la pròpia legislació marca. No es
pot fer d’altra manera.»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «Aleshores es farà algun altre tipus de protocol o de redactat per al ciutada
o no?»
Pren la paraula la senyora Mª José Gracia Becerril, secretària accidental:
Mª José Gracia: «No. Amb el ciutadà el què farem un cop tinguem l’eina informàtica que
ens permeti saber com gestionarem, és fer campanyes informatives. Encara no he pensat
com ho farem, però sí que ha de ser una acció directa a través d’informació, no a través de
norma. Aquesta d’avui és la primera i última norma que es fa en aquest tema. No sé
exactament encara com ens adreçarem al ciutadà, entre altres coses perquè no hi ha
experiència prèvia i per tant, hem de sortir al carrer i veure com ho fem. Quan dissenyarem
aquestes campanyes? Quan el programa estigui implantat, quan el personal de la corporació
estigui format, quan sapiguem exactament quines accions poden ser molt més directes i
molt més pedagògiques i en aquests moments no puc dir quines accions. El que sí es cert,
perquè no pot ser d’altra manera, és que aquestes accions són accions de comunicació. No
són accions normatives. No es faran mes ordenances, ni més protocols, sinó que seran
accions de comunicació i d’informació que encara hem de dissenyar i que encara hem de dir
com es faran. Ara l’últim que estem fent és el reglament d’aplicació d’una llei en el sí de
l’Ajuntament de Gelida. L’importem i el desenvolupem aquí a l’Ajuntament de Gelida.»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «Moltes gràcies per tota aquesta explicació.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Moltes gràcies senyora secretària. Segueix la intervenció senyora Susanna
Costa?»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «Anem a reubicar-nos. Després de sentir a la secretària, realment hi ha
poca cosa a dir, perquè nosaltres hi donàvem una altra interpretació. Realment ara ens ho
ha deixat molt clar. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Alguna intervenció més? Senyor Francesc de Gironella, de CDC.»
Pren la paraula el senyor Francesc de Gironella Bertran, regidor de CDC:
Francesc de Gironella: «Gràcies senyor alcalde. En aquesta ordenança, si agafem el
mateix text marcant l’inici dels dos primers paràgrafs, es parla de l’increment de la eficàcia
administrativa i la possibilitat d’oferir nous serveis públics. Podríem dir que aquesta part serà
tot allò que hem de fer de cara al ciutadà, perquè pugui fer gestions, perquè es puguin
connectar amb l’Ajuntament o l’Ajuntament amb els ciutadans, o com deia la senyora
secretària, amb empreses o amb altres administracions. Això és evident que haurà de ser
així, però també hi ha una segona part que diu “el creixement de la demanda social de
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transparència per part de la ciutadania, ha de trobar una resposta en l’ordenament jurídic
local que faci front a les necessitats d’obtenir informació així com a la possibilitat de
participar a les polítiques públiques.” Aquí juguem amb dues coses, una és allò que hem de
fer com a administració, per tot allò que són tràmits i una altra cosa és allò que té a veure
amb la transparència i la informació. Perdoni’m, però jo diria que aquest equip de govern en
l’aspecte d’informació en el món digital, moltes coses no hem fet. Si a això afegim que estem
apurant fins al darrer moment, perquè el dia que es posarà això en marxa és l’1 d’octubre
del 2018, que és l’últim dia possible per posar-ho en marxa, diguem que moltes ganes o molt
d’interès no hem tingut de moment i sembla que ho fem una mica obligats. Això es podria
traduir en un fet, i és que farem el mínim, allò que és administrativament obligatori, que seria
el primer paràgraf, però la segona, que és aquesta part de transparència i d’informació,
l’anirem cavalcant una mica així. No ens plantegem posar-ho en marxa l’1 de setembre o l’1
d’agost o l’1 de juliol, per si de cas la cosa es posa en marxa i no acaba de funcionar del tot
bé? A part de que anem justos de temps i una mica endarrerits respecte a d’altres
administracions properes que ja fa temps que hi estan treballant, i fàcil sembla que no és,
potser ens hem deixat el tema pel final i potser en el fons, no tenim massa interès en fer allò
que sí que hem de fer i que per nassos ho farem, però allò que hauríem de fer i que potser,
com altres vegades, ho deixarem en un calaix. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Senyor 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 que ens escolta per
Ràdio Gelida i els que ens veuen pel canal de YouTube de l’Ajuntament. Estic sorprès que
no hagin anunciat que aquest era el primer Ple que es faria en directe pel YouTube. Primer
de tot dir que votarem afirmativament aquesta ordenança i volem agrair la feinada de la
secretària de l’Ajuntament i del seu equip en posar ordre i en elaborar aquesta ordenança
que com bé dèiem abans, la Llei ho exigeix. Que no és perquè hi hagi una actuació
proactiva del govern de l’Ajuntament, en facilitar aquesta informació, facilitar transparència i
facilitar la participació dels ciutadans en l’Ajuntament. La primera prova és això, que avui qui
vulgui pot veure a través d’Internet, a través del YouTube l’emissió d’aquest Ple. Per cert,
m’estan informant que se sent una mica de soroll de fons en aquesta emissió. Dir que és
gràcies a que des d’ERC, i jo concretament, que des de fa un any he estat retransmeten els
plens pel Periscope, la qüestió és que s’estaven fent. Però no només perquè pogués accedir
tothom que no podia venir aquí a presenciar el Ple, sinó també perquè realment tenim una
eina que ja teníem de fa anys que és Gelida Televisió, que s’emet per la TDT i per la
tituladora i que ara mateix només funciona la tituladora i seria ben fàcil endollar-hi aquest
canal de YouTube i ho podria veure tothom. Vam demostrar que és molt senzill fer-ho a
través d’un mòbil, veiem que també ho és fer-ho a través del YouTube i esperem que el
proper Ple puguem gaudir-ne també per aquest canal. Com deia, votarem afirmativament i
vull dir que no és només un tema d’administració electrònica. Nosaltres creiem que aquesta
ordenança va de democràcia, simplement de democràcia. Perquè la relació que hi ha entre
un govern i els seus ciutadans és el que valora quin grau de democràcia podem tenir. Com
deia, aquest govern no s’ha caracteritzat per la seva participació, per la seva transparència.
Podem parlar del cas de l’àrea de Serveis d’aquest Ajuntament, en què el Twitter i el
Facebook, es dediquen a fer publicitat d’una obra positiva de govern, de pavimentació de
carrers, d’altres actuacions, però per exemple, a la darrera comissió informativa, jo vaig
comunicar que el web de l’Ajuntament no funcionava i ho sabia el regidor de Noves
Tecnologies i deia que era perquè hi havia una fallada en un servidor que afectava a
diversos ajuntaments. La qüestió és que és una ocasió en que s’hauria d’haver aprofitat
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aquesta relació amb mitjans electrònics i haver publicat al Twitter i al Facebook que hi havia
aquest problema i que properament es restabliria aquest servei, perquè realment, ai algú
mira el web de l’Ajuntament i no funciona, no hi ha cap més canal on mirar-ho. La qüestió és
que no es feia i com ja hem dit altres vegades, en el Facebook no es contesten els
missatges que deixen els veïns, que són els interessats. Es van contestar durant un cert
període de temps, petit, justament perquè nosaltres ho vam dir, però sembla que les ganes
van durar poc i esperem que a partir d’ara, com que ja és una qüestió de llei, hi hagi aquesta
vinculació més clara de participació en tots els àmbits, creiem que serà possible. Només
apuntar, sobre la ordenança, que és llarga i extensa i tal com ha estat elaborada, perquè
tothom pugui veure de què es parla, en dono un exemple. En el capítol segon de publicitat
activa i reutilització, en l’article 12 de transparència de l’activitat pública hi ha un punt que diu
”L'Ajuntament de Gelida ha de difondre a través del seu Portal de la transparència les
activitats oficials i l'agenda oficial dels càrrecs electes als efectes de garantir la publicitat de
l'activitat dels grups d'interès inscrits en el Registre de grups d'interès.” Com sabem, és un
fet que això no es fa i podria ser fàcil fer-ho a través de les xarxes socials o del web de
l’Ajuntament. Esperem que aquesta i altres accions es facin d’ara en endavant ja que la
ordenança i les lleis ho demanen i que això no provoqui situacions com les que parlarem al
llarg d’aquest Ple. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Moltes gràcies. Té la paraula el regidor Carles Arranz.»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Societat del Coneixement:
Carlos Arranz: «Bé. Se n’ha anat bastant de tema, diria jo, en el tema del canal YouTube,
ja que el que portem aquí a aprovació és la ordenança de transparència. Dir com deia vostè
abans, que agraïm la feina feta des de Secretaria i que no estic d’acord amb el company
Francesc, quan diu que anem endarrerits amb aquest tema. És a dir, la data límit és el 2018,
però si vostès entren a la web de l’AOC, podran veure que som dels Ajuntaments que anem
més avançats comparativament, a l’apartat on diu les dades ajuntament per ajuntament i
que estem complint amb tot i no podem dir el mateix de bastants municipis de l’Alt Penedès
o del Baix Llobregat, amb el tauler electrònic, amb la Seu-e, on podem fer instàncies
genèriques i notificacions electròniques als usuaris, la bústia de lliurament de factures. Com
deia abans, els tràmits de la finestreta única empresarial que encara hi ha molts ajuntaments
que no la tenen. La normativa reguladora de la Seu-e, la ordenança reguladora de la seu
electrònica, l’anàlisi de la vulnerabilitat de la mateixa, les entitats de registre de l’IdCat, un
portal de transparència, la carpeta del ciutadà i un llarg etcètera. De totes maneres el que
venim a dir es que hi seguirem posant mitjans com hem dit anteriorment per millorar en
aquest aspecte, però que no som dels ajuntaments, ni molt menys, que estem pitjor. Poden
entrar-hi i veure-ho de manera molt gràfica, ja que marca en verd i en vermell i nosaltres ho
tenim gairebé tot en verd. Dir que el portal de transparència ens dona eines que abans no
teníem, com per exemple la consulta de les actes dels plens. Els ciutadans poden des de fa
temps, veure tot el que s’aprova en les Juntes de Govern, etc. Hem d’anar a més? Segur, hi
estem d’acord i per això estem aquí i portem a aprovació aquest marc normatiu per regular
on volem arribar i es seguiran fent esforços des de l’Ajuntament. Jo crec que tampoc no
estem tant malament com s’intenta reflectir.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Alguna intervenció més? Senyor Francesc de Gironella, de CDC.»
Pren la paraula el senyor Francesc de Gironella Bertran, regidor de CDC:
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

Francesc de Gironella: «Gràcies senyor alcalde. Només dues puntualitzacions, no es tracta
de que nosaltres vulguem donar la sensació de que anem tant malament. Senzillament
diem, i ho han dit vostès, la data límit és l’1 d’octubre del 2018 i en aquesta data això entrarà
en funcionament, no abans. I dos, a mi no em tranquil·litza molt pensar que hi ha gent pitjor
que jo, sempre penso si jo puc anar millor. Si hi ha altres administracions que vagin pitjor
que nosaltres, pitjor per ells, però també n’hi ha que estan millor i que han pogut avançar
una mica més i que tenen previsions potser de poder-ho posar abans en funcionament, com
a mínim a nivell de proves. De tota manera, l’1 d’octubre del 2018 això haurà d’estar en
funcionament, la nostra petició és que si pot ser abans millor i que si podem posar fil a
l’agulla, millor, i si al final això ens ho creiem, encara millor. Gràcies.»
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, de les senyores Lluïsa Llop Fernàndez i Margarida Bertran
Morell i del senyor Daniel Garcia Peris (ERC), del senyor Francesc de Gironella Bertran
(CDC) i l’abstenció de la senyora Susanna Costa Pérez (CUP).
6. APROVACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L’ENTITAT URBANÍSTICA DE
CONSERVACIÓ DEL IV POLÍGON DE MARTIVELL
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El següent punt és l’aprovació de la dissolució i liquidació de l’Entitat
Urbanística de Conservació del IV Polígon de Martivell. Aquesta és una tramitació
urbanística que cal dur a terme, un cop finalitzades les obres d’urbanització, ja que tal com
marcava el planejament, es tractava de constituir una entitat urbanística de conservació, que
durant el període de 5 any havia de dur a terme aquelles tasques de manteniment de tot
l’àmbit de la urbanització. Finalitzat aquest període, i per tant, un cop finalitzada la vigència,
del que es tracta és que aquesta urbanització passi ja a formar part dels deures de
l’Ajuntament pel que fa al manteniment de tot l’àmbit, dels carrers, de l’enllumenat, etc.
Prèviament hi va haver una aprovació, amb l’informe tècnic dels Serveis Tècnics municipals
que requerien un seguit d’actuacions per tal de recepcionar per part de l’Ajuntament, les
obres que s’havien dut a terme des d’aquesta entitat de conservació. Això ja està fet i per
tant, avui anem a autoritzar aquesta dissolució d’aquesta Entitat de Conservació i la
liquidació corresponent. El dictamen diu el següent:»
«En data de 25 de juliol de 2002 es va procedir per part de l’Ajuntament de Gelida, al

lliurament i recepció de les obres d’urbanització del IV Polígon de la Urbanització de
Martivell de Gelida, donant-se per finalitzat el seu desenvolupament urbanístic d’acord amb
les prescripcions del PGOU vigent al municipi, trobant-se finalitzada la urbanització d’aquest
sector.
A tenor de l’article 265.4 del Pla General d’Ordenació Urbana de Gelida, vigent en aquell
moment, en relació amb l’article 113 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual
s’aprovava el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, esqueia, la formació d’una Entitat
Urbanística de Conservació.
Per Decret d’Alcaldia 132/2007, de 23 d’abril es van aprovar definitivament els Estatuts de la
Entitat de Conservació, i mitjançant escriptura amb número de protocol 1716, de la Notaria
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Sra. Matilde Farriol Bonet de data de 16 de juliol de 2009, es va constituir l’Entitat
Urbanística de Conservació del IV Polígon de Martivell, que va ser inscrita al Registre
d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la Direcció General d’Urbanisme el dia 22 de
desembre de 2009, amb el número d’assentament 3.155, del Tom 25, del Llibre bàsic del
Registre citat.
D’acord amb els Estatuts citats la Entitat de Conservació tenia per objecte la conservació de
les obres d’urbanització, la nova construcció o instal·lació dels serveis que s’acordessin per
l’entitat, així com, el manteniment de les dotacions i instal·lacions dels serveis públics de
l’àmbit del IV Polígon.
El Pla General d’Ordenació Urbana imposava que, la obligatorietat del manteniment de la
vialitat, serveis i obres, per les especials circumstàncies que concorrien al sector, era de cinc
anys.
Que un cop finalitzat el termini pel qual va ser constituïda la Entitat de Conservació cal
procedir a la seva dissolució i liquidació per haver esgotat la seva vigència.
Vist l’escrit presentat en data 30 d’octubre de 2015 (registre d’entrada núm. 4400/14) de la
corporació) pel Sr. Antonio Heras Juidias, president de l’Entitat de Conservació del polígon
d’actuació del IV Polígon de Martivell, pel qual sol·licita es declari extingida l’obligació de
conservació de les obres d’urbanització, passant a fer-se càrrec de les mateixes
l’Ajuntament de Gelida.
Vist l’informe favorable emès en data 15 de desembre de 2016, per part dels serveis tècnics
municipals.
Atès allò que s’estableix a l’article 36 dels Estatuts de l’Entitat de Conservació de referència i
195 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent dictamen:
1r. Declarar extingida amb efectes des del dia 1 de març de 2017 l’obligació de conservació
de les obres d’urbanització del polígon d’actuació el IV Polígon de Martivell per part de
l’Entitat de Conservació constituïda a l’efecte, fent-se càrrec de les mateixes des d’aquella
data el propi Ajuntament de Gelida.
2n. Autoritzar la dissolució i liquidació de la citada entitat urbanística col·laboradora, per
haver esgolat la seva vigència i un cop complida la finalitat per la qual va ser constituïda, de
conformitat amb allò que s’estableix a l’article 36 dels seus Estatuts, i d’acord amb l’article
195 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme, que estableix que un cop acordada la dissolució l’òrgan rector de l’entitat es
transforma en òrgan de liquidació per fer front al pagament dels deutes i al cobrament
d’ingressos pendents i per la distribució del romanent, si escau, d’acord amb el que
preveuen els estatuts i les regles de funcionament.
3r.- Notificar aquest decret a l’entitat urbanística interessada, així com als departaments de
serveis tècnics, intervenció i tresoreria, per al seu coneixement i efectes.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Alguna intervenció per part dels grups? Senyora Lluïsa Llop, d’ERC.»
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Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «Gràcies senyor alcalde. Nosaltres entenem aquest punt que es porta avui a
aprovació i que de vegades sobre un paper i explicat així sembla que no et puguis adonar de
tot el que representa, però l’entenem com la normalització del IV Polígon de Martivell i que
tanca tota una llarga etapa, que segur que tots, des dels veïns fins a tots els equips de
govern que han passat per l’Ajuntament, haguessin volgut que fos més curta. Tanca una
etapa on s’ha estat amb un certa al·legalitat. Ara, com bé ha explicat vostè, passen a que
tots els seus serveis i tots els seus manteniments, etc, passen a ser responsabilitat de
l’Ajuntament, igual que qualsevol altre carrer del nucli del centre de Gelida, i per tant,
entenem que és una bona notícia, tant per l’ajuntament que ha pogut normalitzar una
situació urbanística, com pels veïns que passen a tenir els mateixos drets que tenen els
veïns que viuen al centre, perquè ja està tot normalitzat urbanísticament. Per tant, nosaltres
volem felicitar-nos des d’aquest punt de vista, tant a l’Ajuntament i l’equip de govern, com als
veïns perquè creiem que és una molt bona notícia.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «En tot cas, respecte al que vostè diu vull fer un aclariment, no tot, perquè la
gestió de la subministrament d’aigua potable no formarà part de l’Ajuntament, sinó de la
Cooperativa d’Aigües de Martivell.»
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) i
del senyor Josep Anfruns Daví (ICV-EUiA), de les senyores Lluïsa Llop Fernàndez i
Margarida Bertran Morell 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 SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL A
CATALUNYA
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El següent punt de l’ordre del dia és una moció de suport al Pacte Nacional per
a una Societat Digital a Catalunya. Té la paraula el regidor de Noves Tecnologies.»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Societat del Coneixement:
Carlos Arranz: «Gràcies. El dictamen diu el següent:»
«Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, amb
els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n deriven, i la capacitació de les
persones que les utilitzen, han esdevingut factors estratègics per assegurar, l’eficiència i
l’obertura a la societat de les Administracions Públiques, la competitivitat de les empreses, i
en general, la millora de la qualitat de vida de les persones.
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement haurà de
ser instantani i universal, és una oportunitat per construir una Administració més intel·ligent
que doni resposta a la necessitat de conjugar conceptes com ara govern obert,
transparència, gestió intel·ligent de la informació, interoperabilitat o seguretat, que impacten
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

transversalment en l'accés, la prestació i la millora dels serveis públics.
Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es fonamenta
en l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions electròniques que han
de prestar servei al conjunt del territori, evitant qualsevol risc d’escletxa digital, possibilitant
el desenvolupament d’una societat avançada, pròspera i cohesionada, i posant les
tecnologies al servei de les Administracions Públiques, la ciutadania i les empreses.
Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i coordinada pel
conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat de
Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret i les entitats municipalistes ACM i
FMC van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una Societat
Digital.
Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes es
comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions públiques i els
actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics d’actuació:
- El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de comunicacions
electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els territoris, la ciutadania i
les empreses de Catalunya.
- L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de tecnologies
digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de fer una administració
més oberta, àgil, senzilla i eficaç.
- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català (smartCAT), tot
integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant suport a les empreses per
fer de Catalunya un Smart Region de referència internacional.
- L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la ciberseguretat i de
la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova societat digital.
- El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la importància
de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà per donar resposta a
la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures necessàries.
Per tot això, es proposa al Ple de la seva corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 24
d’octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació
de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, l’Associació Catalana de
Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i impulsar les
accions necessàries per a col·laborar en la implementació dels objectius d'aquest Pacte.
Segon. Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de
Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
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Lluís Valls: «Moltes gràcies. 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. Nosaltres aquesta moció l’entenem
realment com un brindis al sol, posa la tecnologia per davant de les persones i entenem que
no cal impulsar noves tecnologies per impulsar governs oberts i participatius. És més una
qüestió de voluntat política, la tecnologia ve després, o és que el nostre govern municipal és
una mica més tancat perquè no té els mitjans tècnics? Recordo que no es vol ni posar un
espai perquè s’expressin els partits a la web de l’Ajuntament. Està molt més pensat per les
empreses que no per les persones. Moltes 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. Si en la moció que parlàvem abans sobre
la ordenança digital parlàvem d’allò que haurem de fer perquè és obligat, del què hauríem
de fer perquè és voluntari i per tant. és una qüestió de concepte i de principis i de creure’sho, en aquest cas, en aquest Pacte Nacional encara més és una voluntat de sumar-nos una
mica al que la majoria de les administracions i països moderns fan. Tant de bo que aquesta
declaració d’intensions, no només a Gelida sinó a nivell de país, es tradueixi amb fets reals
que ens acostin una mica a aquesta societat que se suposa que és tant moderna en algunes
coses però de vegades encara sembla que anem amb pedals. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Daniel Garcia Peris, d’ERC.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «Gràcies senyor alcalde. Aquest punt té molta relació amb el punt anterior
d’administració electrònica, però no pas pel fet de parlar de noves tecnologies o de mitjans
electrònics, sinó novament per parlar de democràcia, de relació entre els ciutadans i el
govern, de transparència i també d’economia. Fa uns quants plens, des del grup d’ERC vam
preguntar quan s’implementaria la finestra única empresarial i no ens van saber respondre.
La qüestió és que ara, gràcies a la ordenança anterior i a altres moviments arrel de la nostra
pregunta, està en marxa i això també és un estalvi per les empreses i és una inversió que
hem de fer sí o sí. La qüestió no és només de recursos sinó també d’actitud i esperem que
allò que es diu “pensa globalment i actua localment” sigui possible des del govern de
l’Ajuntament. Gràcies.»
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, de les senyores Lluïsa Llop Fernàndez i Margarida Bertran
Morell i del senyor Daniel Garcia Peris (ERC), del senyor Francesc de Gironella Bertran
(CDC) i el vot contrari de la senyora Susanna Costa Pérez (CUP).
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8. MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GELIDA PER DEMANAR LA MILLORA URGENT
DELS SERVEIS DE SALUT DELS USUARIS DE L’ÀREA D’INFLUÈNCIA DE LA
FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El següent punt de l’ordre del dia és una moció de l’Ajuntament de Gelida per
demanar la millora urgent dels serveis de salut dels usuaris de l’àrea d’influència de la
fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. Hi haurà un afegit en un paràgraf quan la
regidora Maria Rigau faci la lectura de la proposta.»
Pren la paraula la senyora Maria Rigau Navarro, regidora de Governació:
Maria Rigau: «Gràcies senyor alcalde. Portem a Ple aquesta moció per tal d’intentar
agilitzar i donar solució a la problemàtica que tenim al nostre hospital de referència, que és
l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. Són tretze els municipis afectats i tot i que el
problema no és nou, en aquestes darreres setmanes se n’ha fet més ressò i ha estat notícia
en les xarxes socials i mediàtiques. Com deia, aquesta demanda bé de lluny. Des de
principis de l’any 2007 s’intenta donar resposta al problema. Una opció era tirar endavant el
projecte per construir un nou hospital, cosa que comportaria el tancament de l’actual o bé
l’altra opció que era l’ampliació del mateix que és la que es va considerar millor i que és la
que es pretén portar a terme el més aviat possible. L’Assemblea de Sanitat de l’Hospital, en
la que hi ha representats usuaris i treballadors, denuncien el col·lapse que pateix el servei
d’urgències. El desvinculen del brot de la grip i ho atribueixen a la manca de llits i a les
retallades pressupostàries, i denuncien les pèssimes condicions amb les que es troba el
servei, col·lapsat per falta de llits bàsicament i obligant a pacients a estar durant hores en
condicions molt precàries i de vulnerabilitat, provocant en alguna ocasió que les
ambulàncies que arriben al centre no tinguin espai on deixar els pacients, camilles pels
passadissos, i professionals desbordats. El pitjor és que aquest és el dia a dia d’urgències
de set hospitals públics catalans, encara que a nosaltres el tema que ens ocupi avui és el
del nostre hospital de referència. En aquesta moció, a més de l’ampliació de l’Hospital que
donaria cobertura a totes aquestes necessitats també es demana reforçar i millorar el nivell
assistencial fora de l’Hospital. Llegiré la moció:»
«La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell dóna servei d’atenció sanitària
especialitzada a 13 municipis de les comarques del Baix Llobregat Nord, Anoia i Alt
Penedès. És l’Hospital de referència per a un total de 160.000 persones.
L’estructura física de l’Hospital és insuficient per donar resposta a la demanda assistencial
generada en la seva àrea d’influència. Les mancances estructurals i la insuficiència
pressupostària, agreujada per les retallades econòmiques, implica que l’objectiu de donar
atenció hospitalària amb equitat a tot el territori de referència no s’assoleix i aquest fet es
tradueix en demores per la realització de proves diagnòstiques, llistes d’espera per visitar als
pacients i, també, llistes d’espera quirúrgiques.
La situació no és nova, però si s’ha agreujat per la infradotació econòmica. Des de fa anys
es planteja la seva necessària ampliació, fins i tot l’any 2007 el Departament de Salut va
plantejar la construcció d’un nou hospital a Martorell. L’any 2008 i l’any 2015 es van
presentar al Departament de Salut Plans Estratègics i Directors per intentar donar resposta
adequada i objectiva a les mancances assenyalades.
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Hem de tenir en compte que l’envelliment de la població i l’augment dels malalts crònics
complexos demana una adequació dels serveis sanitaris del nostre territori, que no s’ha
produït.
El dèficit estructural, la insuficiència pressupostària i l’arribada de la grip ha precipitat i
evidenciat la situació de mancança estructural, agreujant la situació. Les darreres setmanes
l’actual estructura hospitalària no ha pogut donar resposta adequada a la demanda
assistencial, fet que es tradueix en demores en l’atenció per als nostres ciutadans.
Per les raons exposades, i amb el suport dels ajuntaments que pertanyen a aquesta àrea
sanitària, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Gelida l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Demanar una reunió amb el Conseller de Salut i un compromís públic del
Departament de Salut per donar resposta als problemes plantejats.
Segon. Desenvolupar el Pla Estratègic i Director que garanteixi l’ampliació de l’Hospital de
Martorell, amb la millora estructural i els professionals necessaris per donar resposta
adequada i necessària a la demanda de salut dels nostres veïns.
Tercer. Reclamar al Departament de Salut la dotació econòmica necessària per
desenvolupar les millores adequades i exigides. En concret i de manera prioritària:
a. El desenvolupament d’una Unitat d’Hospitalització Domiciliària i una unitat de subaguts a
l’àrea.
b. L’ampliació dels recursos sociosanitaris per donar resposta a la complexitat dels pacient
crònics.
c. La millora dels recursos destinats a l’atenció primària per afavorir la prevenció i les
activitats comunitàries i assistencials que han de permetre que es resolguin la majoria de les
urgències de nivell 4 i 5 fora de l’àmbit hospitalari i que els pacients siguin atesos
satisfactòriament al nivell assistencial que correspongui.
Quart. Traslladar aquests acords al Conseller de Salut, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, als Consells Comarcals del Baix
Llobregat, l’Anoia i l’Alt Penedès i als ajuntaments de Martorell, Sant Andreu de la Barca,
Pallejà, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Abrera, Collbató, Sant Esteve de Sesrovires,
Castellví de Rosanes, Gelida, Sant Llorenç d'Hortons, Masquefa i el Bruc.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Moltes gràcies. Alguna intervenció? Senyora Susanna Costa de la CUP.»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «Moltes gràcies, senyor alcalde. Res més a afegir a tot el que ja s’ha dit,
però voldríem afegir un petit detall. Ens agradaria que quan es demani aquesta reunió amb
el conseller de Salut que hi pogués haver una representació dels que estem aquí. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
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Lluís Valls: «Dir-li que a aquesta reunió hi seran presents els alcaldes de cadascun dels
tretze municipis. Alguna intervenció més, senyor Francesc de Gironella, de CDC.»
Pren la paraula el senyor Francesc de Gironella Bertran, regidor de CDC:
Francesc de Gironella: «Durant anys ens hem estat queixant de com estava la sanitat,
l’educació, els transports, i durant anys hem defensat que no era tant un problema de
voluntat política catalana o de bona o mala administració pública catalana, sinó que molts
dels problemes que teníem venien derivats d’un mal finançament degut a un espoli fiscal
sistemàtic per part del govern de Madrid. Això s’haurà acceptat o no. Amb el temps, mica en
mica hem anat veient que la cosa realment era així. Potser la dada més clarificadora d’això
és una frase ·”les hemos destrozado el sistema sanitario”. Això no és una frase d’un polític
del PDeCat o d’ERC o de Junts pel Sí, no és una frase d’un polític o tècnic de la Generalitat
de Catalunya, és una frase d’un exministre espanyol. Independentment del que un pugui
pensar i del que un pugui votar, independentment d’on un hagi pogut néixer, qualsevol
persona que viu a Catalunya, pateix directament aquest espoli fiscal que es tradueix, no en
un atac polític o d’idees o de debat, sinó en un atac directe a la gent- A la gent que veu que
els seus serveis, podríem afegir que ens han intentat destrossar el sistema sanitari,
l’educatiu i el transport o el que vulguem, i que s’aguanten per una sèrie de professionals
que han lluitat amb ungles i dents per poder atendre als seus “clients” siguin nens o siguin
malalts. En el fons, han posat en risc la vida d’un munt de ciutadans, per qüestions
polítiques. Hi haurà gent que potser encara ho negui, tot i el reconeixement públic que s’ha
fet d’això per part del ministre. Evidentment li donarem suport a aquesta i a totes aquelles
mocions que vinguin per reclamar una millor atenció de la Generalitat, però com a mínim
amb el temps ens hem adonat que la culpa no la tenim a sobre, com si tinguéssim un
síndrome d’Estocolm, sinó que la causa és l’espoli fiscal i el tracte que ens tenen des del
govern central. 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, senyor alcalde. Poca cosa més a afegir al que ja s’ha dit fins ara per
part dels diferents grups. És evident que amb molts més recursos que perdem cada any i
que paguem tots els catalans, els hospitals, les escoles els instituts, etc., estarien amb molta
millor situació i a darrera d’això, no només les pedres sinó tots els professionals que en
aquests àmbits s’hi dediquen. Que es necessita millorar aquest hospital i ampliar-lo? És
evident, només cal que necessitis anar d’urgències. Ara potser ho sabem més, perquè el
comitè d’empresa i els diferents actors de l’Hospital ho han fet córrer perquè la situació és
molt agreujada, però és evident que aquest hospital, com tants d’altres i com moltes escoles
que porten anys i panys en barracons, com molts instituts, com tots aquells serveis que
depenen de les administracions públiques, en aquest vas de la Generalitat, estan infradotats
des de fa molts anys per un espoli fiscal que a més, s’ha vist agreujat des de que va entrar
la crisi, per un sistema molt pervers pel qual a la Generalitat se l’obliga a fer un compliment
d’un límit de despesa absolutament baix, a la Generalitat i a totes les Comunitats
Autònomes, però que fa que aquestes Comunitats Autònomes que són les que donen els
serveis bàsics als ciutadans, salut, benestar social, ensenyament, són les que pateixen
aquesta major retallada, mentre que l’Estat que té ministeris i competències molt més
allunyades de totes aquestes eines de benestar dels ciutadans, es reserva uns marges més
alts. Per tant, és evident que cada vegada això ha anat empitjorant, és evident que hem de
revertir això i que hem de poder destinar tots els recursos que puguem a ajudar i en aquest
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cas en concret, puguem ampliar i millorar i donar millors dotacions a l’Hospital de Sant Joan
de Déu de Martorell. Des del grup d’ERC hi donarem suport.»
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) i
del senyor Josep Anfruns Davi (ICV-EUiA), de les senyores Lluïsa Llop Fernàndez i
Margarida Bertran Morell i del senyor Daniel Garcia Peris (ERC), del senyor Francesc de
Gironella Bertran (CDC) i de la senyora Susanna Costa Pérez (CUP).
9. MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GELIDA RELATIVA A L’ADHESIÓ A LA CAMPANYA
“CASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRA”
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El següent és una moció de l’Ajuntament de Gelida relativa a l’adhesió a la
campanya “Casa nostra és casa vostra”. Té la paraula el regidor Pep Anfruns, regidor de
Cooperació.»
Pren la paraula el senyor Josep Anfruns Daví, regidor d’ICV-EUiA:
Josep Anfruns: «Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. El 10 de setembre del 2015,
aquest Ajuntament va aprovar, crec que per unanimitat, una moció de suport a l’acollida de
la població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània. En aquesta moció es
va acordar destinar 2.500 € al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i es va
aprovar també que Gelida s’oferia com a municipi d’acollida. Des de l’any 2000, 290 milions
de persones han estat desplaçats forçosos a causa de conflictes armats, vulneracions dels
drets humans, el canvi climàtic o la pobresa extrema. En tot aquest període, la situació no
sols no ha millorat, sinó que ha empitjorat i els tems que bufen fan pensar que pot
empitjorar. 32.000 persones han perdut la visa al Mediterrani a causa de les polítiques de
blindatge de la Unió Europea i d’altres països que impedeixen l’arribada d’aquests refugiats.
32.000 persones han perdut la vida en dos anys a la Mediterrània. L’any 2015, l’Estat
Espanyol es comprometia a acollir 10.772 persones en els propers dos anys, és a dir fins
l’any que ve. N’han arribat poques dotzenes. Es tracta d’una vulneració sistemàtica del dret
internacional- En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya “Casa nostra és casa
vostra” conformada per milers de persones. En aquests moments s’hi han adherit més de
50.000 persones a títol individual, col·lectiu, moviments social i Ong, empreses del sector
cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació que viuen les persones refugiades, per
aconseguir la sensibilització i la mobilització de la ciutadania i demanar polítiques d’acollida
reals i efectives a les institucions sota el lema “Volem acollir”. El text de la moció és el
següent:
«Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a conseqüència
del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que escapen de l’horror de la
guerra, esperant una nova vida digna.
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat la seva
predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les competències d’asil, i
han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya d’emergència del Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament per ajudar a les persones que cerquen refugi a Europa, i
sensibilitzar sobre la situació en que viuen i les causes que han provocat la seva fugida.
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Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions internacionals i de la
Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i asil, mentre la societat civil
catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, tot mobilitzant-se a l’hora de
demanar a les institucions competents que obrissin vies segures per poder acollir persones
refugiades.
En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa Vostra,
conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments socials, ONG i
empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació que viuen les persones
refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i mobilització de la ciutadania i demanar
polítiques d’acollida reals i efectives a les institucions, sota el lema “volem acollir”.
Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa Nostra És
Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci el seu compromís
actiu ajudant les persones que necessiten protecció internacional, i es sumi a la seva
iniciativa.
Per tot això, des de l’Ajuntament de Gelida, es proposa l'adopció dels següents acords:
 Declarar l’ens local Ajuntament de Gelida, municipi adherit a la campanya Casa Nostra
És Casa Vostra.
 Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa
víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament.
 Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de manifestació de la
campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a Barcelona el proper 18 de febrer.
 Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Campanya
Casa Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats socials del municipi (o ens local
supramunicipal si és el cas).
 Assumir el compromís de fer una aportació econòmica a la coordinadora Casa Nostra és
Casa Vostra.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Moltes gràcies. Senyora Susanna Costa de la CUP.»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «Moltes gràcies, senyor alcalde. No ens agradaria que aquesta moció
quedés en un paper i molt bé, i hem declarat Gelida poble d’acollida i ens agradaria que
l’Ajuntament pogués fer un pas més i participés d’aquesta convocatòria que es fa per
aquesta manifestació de Barcelona i des de l’Ajuntament es poguessin organitzar autocars
perquè la gent pugui desplaçar-s’hi i facilitar el desplaçament. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
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Lluís Valls: «Molt bé. Senyor Francesc de Gironella. de CDC.»
Pren la paraula el senyor Francesc de Gironella Bertran, regidor de CDC:
Francesc de Gironella: «Gràcies senyor alcalde. No és la primera, com explicava el senyor
Anfruns i molt em temo que no serà la última, tal com van les coses. Potser la única cosa
que ens pot consolar relativament a nosaltres, no als pobre refugiats, és que a diferència de
(no se sent) només la gent del carrer, no són les entitats privades, no són associacions (...)
també és la Generalitat que reclamen, poder fer això que estem demanant aquí, convertirnos en un país d’acollida, probablement perquè no fa pas gaire a nosaltres també ens van
acollir. Per tant, li donarem suport. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Molt bé. Senyora Marga Bertran, d’ERC»
Pren la paraula la senyora Margarida Bertran Morell, regidora d’ERC:
Marga Bertran: «Bona nit a tothom. Gràcies, senyor alcalde. Els regidors d’ERC
encapçalarem amb tots els altres regidors i regidores el suport a aquesta moció a favor de la
campanya unitària “Casa nostra és casa vostra”, que unint societat civil, ong,(...)»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Senyor Pep Anfruns, d’ICV-EUiA.»
Pren la paraula el senyor Josep Anfruns Daví, regidor d’ICV-EUiA:
Josep Anfruns: «Gràcies.(...) Els vents que com deia abans bufen i la cosa no té pinta de
millorar i segurament ens haurem de seguir mobilitzant i ho farem per aconseguir millorar
aquesta situació. És veritat que la política d’acollida és una política estatal, però no hi ha
dubte que també a nivell autonòmic i a nivell municipal es poden fer coses, s’estan fent
coses. De fet, l’Ajuntament de Barcelona ha donat passos molt importants al respecte,
juntament amb altres municipis de l’Estat Espanyol, saltant-se els diferents (...) a les entitats
que hi donen suport i també la col·laboració econòmica que intentarem fer-la efectiva
d’alguna manera.»
Pren la paraula la senyora Margarida Bertran Morell, regidora d’ERC:
Marga Bertran: «Doncs podrien posar aquest punt, d’alguna manera si els hi sembla bé.»
Pren la paraula el senyor Josep Anfruns Daví, regidor d’ICV-EUiA:
Josep Anfruns: «No em semblaria malament que s’incorporés que hi haurà una aportació,
el que passa és que potser no estaríem en condicions.
Pren la paraula la senyora Margarida Bertran Morell, regidora d’ERC:
Marga Bertran: «A les entitats ciutadanes que ho impulsin.»
Pren la paraula el senyor Josep Anfruns Daví, regidor d’ICV-EUiA:
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Josep Anfruns: «No, a la coordinadora de “Casa nostra és casa vostra”. És una
coordinadora en la que hi participen les entitats i es tractaria de (...)
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El primer punt seria declarar l’Ajuntament de Gelida (...)
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, de les senyores Lluïsa Llop Fernàndez i Margarida Bertran
Morell i del senyor Daniel Garcia Peris (ERC), del senyor Francesc de Gironella Bertran
(CDC) i de la senyora Susanna Costa Pérez (CUP).
10. MOCIÓ DE SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA PERQUÈ S’ADSCRIGUI UN/A FISCAL ALS JUTJATS DE
VILAFRANCA
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El següent punt de l’ordre del dia és la moció de sol·licitud al Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya perquè s’adscrigui un/a Fiscal als Jutjats de
Vilafranca. És una moció que es va aprovar per unanimitat al sí del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, que denuncia la situació en que es troben els Jutjats de Vilafranca, davant
l’absència d’un fiscal i que moltes vegades aquest servei s’ha de substituir per altres mitjans,
cosa que endarrereix o dificulta la resolució o el tractament de casos de tota mena, sobretot
d’aquells que fan referència a la violència de gènere. En aquesta moció (...) El text de la
moció diu el següent:»
«El Delegat i el Sots Delegat al Partit Judicial de Vilafranca del Penedès de l’Il·lustre Col·legi
de l’Advocacia de Barcelona, han presentat aquesta petició posant en coneixement
d’aquesta Corporació que els jutjats d’aquest Partit judicial tenen la mancança d’adscripció
del servei del Ministeri Fiscal.
Aquest servei se supleix per mitjans com la videoconferència o els escrits adreçats per fax
que desvirtuen la qualitat de l’administració de justícia.
En l’àmbit penal trobem situacions com els casos instruïts per violència de gènere, en els
que la víctima es troba en situació d’angoixa i patiment. Casos com els que entren durant la
guàrdia que s’instrueixen sense la presència del fiscal i, per tant, sense cap tipus
d’interrogatori. En aquests casos, s’envia per fax a fiscalia allò que ha instruït el jutge o la
jutgessa, per tal que el Ministeri fiscal informi. En poques ocasions, es demana una
videoconferència que impedeix apreciar en la immediatesa l’expressió corporal de les
víctimes o dels investigats.
En l’àmbit civil trobem casos en què la seva intervenció és preceptiva com els processos de
divorci amb fills menors o les incapacitacions. En Ambdues situacions, els que han de
declarar (infants menors i presumpte incapaç) viuen moments d’angoixa que s’agreugen pel
fet d’haver-la de dur a terme a tracés d’una pantalla.
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Aquestes situacions esdevenen cada dia des de fa molts anys i el fet que el partit judicial de
l’Alt Penedès hagi crescut en nombre d’habitants, d’empreses i d’infraestructures, encara
agreuja més la problemàtica.
Per aquest motiu, el Ple de l’Ajuntament de Gelida acorda:
Primer.- Sol·licitar del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per tal que
faci les gestions oportunes perquè s’adscrigui un/a fiscal als Jutjats de Vilafranca del
Penedès.
Segon.- Comunicar aquest acord a la delegació de l’ICAB de Vilafranca, a l’Il·ltre. Jutgessa
Degana de Vilafranca del Penedès, al Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya i a la Fiscalia de Vilanova i la Geltrú.»
(...)
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: «(...) estatal, en aquest cas a Catalunya i estan pendents de que s’adscrigui. A
la moció es descriuen una sèrie de situacions que es troben amb problemàtica per no
disposar d’aquests fiscals permanents, i jo n’afegeixo una més, perquè la gent en sigui
conscient. Es troben també amb la situació de que evidentment, quan arriba un fiscal que no
és fixe i que ha de passar poc temps, no (...) arriba al fiscal que ve a passar quatre
setmanes i troba una muntanya de documentació i no acaba d’avançar perquè ningú s’hi
posa i va deixant que el que vingui al darrera tregui la feina quan algú aterri. Per tant, a més
de tots els fets que s’han exposat, és evident que quan un fiscal arriba i només s’hi ha de
passar quatre dies, no aborda aquells temes de més magnitud i per tant, hi ha casos greus
que es van quedant acumulats. Dit això, és evident que hi donarem suport.»
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 Navaro, Montserrat Nicolau Bargalló i Mariana Miró Minaya (PSC) i
del senyor Josep Anfruns Davi (ICV-EUiA), de les senyores Lluïsa Llop Fernàndez i
Margarida Bertran Morell i del senyor Daniel Garcia Peris (ERC), del senyor Francesc de
Gironella Bertran (CDC) i de la senyora Susanna Costa Pérez (CUP).
11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER EXIGIR EL FINAL DE LES ALTES
MÈDIQUES INJUSTIFICADES I REIVINDICAR EL DRET DE LES PERSONES A
EMMALALTIR AMB DIGNITAT
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El següent punt, tal com hem comentat abans de començar el Ple, és la moció
del grup municipal de la CUP per exigir el final de les altes mèdiques injustificades i
reivindicar el dret de les persones a emmalaltir amb dignitat, es retira de l’ordre del dia.
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12. MOCIÓ DEL GRUP DE CONVERGÈNCIA DE DENÚNCIA DELS ATACS ESPANYOLS
A LA POLÍTICA CATALANA: LES URNES NO ES JUTGEN
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El següent punt seria la moció de CDC de denúncia dels atacs espanyols a la
política catalana: les urnes no es jutgen. Té la paraula el senyor Francesc de Gironella, de
CDC.»
Pren la paraula el senyor Francesc de Gironella Bertran, regidor de CDC:
Francesc de Gironella: «Gràcies senyor alcalde. La voluntat inicial del nostre grup era
presentar aquesta moció en el Ple ordinari que s’havia de celebrar la tercera setmana de
gener, però per una d’aquestes casualitats el Ple es va endarrerir i ha coincidit que avui
estem en ple judici pel cas del 9N. Crec que no cal, explicar-li a ningú que és el que ens està
passant i a més, qui vulgui haurà pogut seguir pels diferents mitjans de comunicació com
s’està desenvolupant el judici i quines són les preguntes, declaracions, contrapreguntes o
negació de preguntes que es fan a unes parts i a les altres i per tant, passaria a llegir la
moció:»
«Si bé l’Estatut de Catalunya havia de suposar un nou pacte entre el Govern espanyol i el
català, va ser tot al contrari. Si els catalans havien avalat el nou Estatut, la sentència
31/2010 del 28 de juny del Tribunal Constitucional buidava Catalunya de competències, fet
que propiciava un nou deteriorament de les relacions Catalunya-Espanya avançant cap a
nous moviments populars de protesta en forma de manifestacions. La primera, el 10 de juliol
del 2010 sota el lema “Som una Nació, nosaltres decidim”, i més endavant la de l’11 de
setembre d’aquell mateix any, amb una gran pancarta amb el lema “Catalunya, nou Estat
d’Europa”. Va ser a partir d’aquí que, l’independentisme català va adquirir major rellevància
en l’escenari polític català, fet que podem comprovar amb les dades del Centre d’Estudis
d’Opinió en què el suport a la independència se situava en un 21’5% al maig, mentre que al
juliol era del 24’3%.
Davant l’agitació social, el President Mas, d’acord amb el seu programa electoral, es va
reunir amb el President del Govern espanyol, Mariano Rajoy demanant el pacte fiscal que
solucionés bona part dels problemes dels catalans sobre l’ofec econòmic que patien. Davant
la negativa, el President Mas va decidir convocar eleccions pel 25 de novembre de 2012 per
tal de donar veu als catalans entenent que no es podia obviar “la impressionant manifestació
de l’11 de setembre”.
De les eleccions en va sortir una clara majoria a favor el dret a decidir que legitimava al
Parlament per aprovar la Declaració de Sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya.
Un any més tard el Ple del Parlament va acordar demanar al Congrés dels Diputats la
delegació de competències per a la celebració d’un referèndum, una petició que va ser
rebutjada. Davant la negativa espanyola, el Parlament aprovava al setembre del 2014 la llei
de consultes populars no referendàries i participació ciutadana que permetria convocar una
consulta a tots els catalans el 9 de novembre de 2014. No obstant això, la justícia espanyola
va tornar a actuar suspenent la llei de consultes i el decret de convocatòria que es va acabar
transformant en un procés participatiu que preguntava si Catalunya havia d’esdevenir un nou
Estat i si aquest havia de ser independent. Dels 2.344.828 participants 1.897.274 van optar
per la via independentista.
Tot i el marc legal i democràtic en què s’està fent tot el procés, l’Estat espanyol ha polititzat
els seus tribunals utilitzant-los per obrir querelles i portar davant els tribunals representants
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polítics. El llistat és llarg: Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau estan sent jutjats per un
delicte de desobediència, i Francesc Homs per desobediència, prevaricació i malversació de
fons públics. Ortega i Rigau van declarar ja el passat 13 d’octubre de 2015, mentre que Mas
ho va fer el passat 15 del mateix mes, i Homs va ser cridat a declarar a Madrid el setembre
del 2016.
Ara, gairebé dos anys més tard, el 6 de febrer, Artur Mas passava a seure’s a la banqueta
dels acusats per posar les urnes el dia 9 de novembre de 2014.
Atès que l’Estat actua a cop d’impugnacions a través dels òrgans judicials polititzats i la
manca de voluntat de diàleg.
Atès que no hi ha cap voluntat per al reconeixement del dret a decidir del poble català dins el
marc jurídic constitucional i legal espanyol, l’única manera possible d’exercir aquest dret és
per la via de la desconnexió i l’activació d’un procés constituent propi.
Atès que la Comissió Europea destaca que l’Estat espanyol ocupa el 23è lloc de 28 quant a
la seva independència judicial.
El Grup local de Convergència Gelida proposa al Ple de la corporació els següents:
ACORDS
PRIMER. Donar suport a tots els representants polítics que estan sent investigats i
encausats, per defensar el dret a decidir dels catalans i catalanes.
SEGON. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de
Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana de
Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i al Govern espanyol i al Parlament
Europeu.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Moltes gràcies. Alguna intervenció? Senyora Susanna Costa, de la CUP»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «Moltes gràcies senyor alcalde. Evidentment els fet que vam viure tots
ahir, no es tracta de que jutgin al senyor Mas i a la senyora Joana Ortega i Irene Rigau sinó
que ahir vam ser jutjats els 2.344.828 participants que vam anar a votar, independentment
de si van votar sí o no, simplement per exercir el dret a decidir, el dret a votar i el dret a
exercir la nostra democràcia.»
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: «Sí, gràcies. No és possible que en ple segle XXI es processi un expresident,
una ex vicepresidenta i una consellera per l’únic motiu d’haver donat la veu al poble.
D’haver-los-hi donat resposta democràtica absoluta i total a unes demandes que hi havia.
Posar unes urnes al carrer, i deixar que la gent pugui votar i expressar democràticament allò
que volen. No pot ser que això comporti que acabis en un jutjat, en un estat democràtic i
social de dret, sembla absolutament esperpèntic. Es evident que el govern espanyol, davant
el moment actual, l’únic que està fent és obligar a l’estament judicial a demostrar que de
justícia en té ben poc. A Catalunya això passa bàsicament pel fet que el govern espanyol ha
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

dimitit d’intentar buscar una solució política i l’única cosa que està fent és atiar tot el sistema
judicial per veure si així la ciutadania de Catalunya s’espanta i decideix que no val la pena
decidir les coses votant. Nosaltres creiem que aquest moment ja ha passat. És molt tard i no
pot ser que una sentència judicial intenti resoldre qüestions polítiques, però també és
evident que quan davant tens l’Estat Espanyol, al qual has intentat durant 19 vegades anar a
demanar una cessió de competències, el permís per fer una consulta, per fer un referèndum,
i t’han dit que no, uns i altres, perquè ni el PP ni el PSOE tenen en això cap diferència. Han
dit que no sistemàticament a aquesta opció, i l’única opció que et queda és la de seguir
endavant, i per tant seguim endavant amb la mà estesa,donant suport a tots els encausats,
que a hores d’ara l’ANC calcula que a Catalunya hi ha 407 causes judicials obertes
relacionades d’alguna manera o altre amb el procés. Hi ha moltíssims càrrecs electes. És
igual de quin color siguin. Com bé deia la regidora de la CUP, no estan jutjant a una
persona, sinó que ens estan jutjant a tots els que vam participar en un procés, i per tant
l’únic que toca és seguir endavant, fent-los tot el suport possible, i evidentment seguir
estenent la mà per si algun dia canviessin d’opinió i es pogués fer un referèndum pactat,
però sinó, aquest país ha de continuar caminant. Anem cap a un referèndum i anem a
exercir el nostre dret absolutament democràtic i legítim de votar per decidir el nostre futur i jo
crec que això tots tenim clar que no té tornada enrere. Si al grup del PdeCat no li importa,
ens agradaria encapçalar la moció amb vosaltres.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El grup de la CUP vol encapçalar també la moció?
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «En aquesta ocasió no. Només votarem a favor.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Després del que s’ha dit, i fent avinent el que hem manifestat en més d’una
ocasió d’estar a favor del dret a decidir, votarem a favor també d’aquesta moció.»
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, de les senyores Lluïsa Llop Fernàndez i Margarida Bertran
Morell i del senyor Daniel Garcia Peris (ERC), del senyor Francesc de Gironella Bertran
(CDC) i de la senyora Susanna Costa Pérez (CUP).
13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC EN FAVOR DE LA IGUALTAT DE DRETS I
LA NO DISCRIMIBNACIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT SENSORIAL
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El següent punt és la moció d’ERC en favor de la igualtat de drets i la no
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial. Té la paraula la senyora Lluïsa
Llop.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d’ERC:
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Lluïsa Llop: «Gràcies de nou, senyor alcalde. Sovint la societat evoluciona i les lleis ho fan
molt més lentament que la pròpia societat i això a vegades ens posa davant de
contradiccions i decalatges en el temps. Evidentment tenim lleis antigues, les coses
evolucionen i per tant, hem d’adaptar o substituir aquestes lleis que han quedat desfasades.
Això certament passa en molts camps. Quan passa en l’àmbit de les persones amb
discapacitat les posa en una situació evident de discriminació que cal canviar sens dubte.
Fins aquí podríem suposar que el que estic explicant és lògic, que les coses canvien, van
modificant-se i ens hem d’anar adaptant. On les coses comencen a no ser tan lògiques, és
quan et trobes que en ple segle XXI, a l’any 2015, les lleis involucionen i tornen enrere i
resulta que posen a les persones que tenen una discapacitat sensorial i a l’hora evidentment
que una vida absolutament plena i normal si és que podem parlar de normalitat en el cas de
ningú, però com la de qualsevol que no pateix una discapacitat, en situacions tant
discriminatòries com en el fet que una persona invident hagi de demanar un dictamen mèdic
perquè li donin permís per casar-se. Això ho va aprovar el PP el 2015 al Congrés espanyol,
tant absurd i tant ridícul com el que estan sentint. No és que hi hagi una Llei del Codi Civil de
no se quin segle que s’ha de canviar, sinó que tenim una llei que vam aprovar el 2015 i que
porta a una situació tan absurda com aquesta. Això, evidentment, en aquests grups ha fet
que s’engegui una tasca de pressió per derogar aquesta normativa absurda i treballa en la
línia de poder canviar aquesta situació, i en concret, a nosaltres des de l’Associació
Catalana per la integració del Cec ens han fet arribar aquesta moció que és la que els hi
presentem i esperem poder comptar amb el suport de tothom. I on a més d’aquesta situació
que els hi he especificat, el que es fa també és aprofitar per intentar resoldre altres
situacions que si que venien de lleis anteriors, i modificar-les en el mateix sentit perquè
s’adaptin a la realitat de les persones amb discapacitat sensorial, perquè amb el que ha
’evolucionat tot i especialment les tecnologies, que permeten fer moltíssimes més coses que
abans no tenien a l’abast, i estan en situacions discriminades quan poden exercir tots els
drets amb normalitat i en algun cas amb algun suport d’algun mitjà tecnològic. Llegeixo la
moció:»
«En ple segle XXI és del tot inadmissible qualsevol mena de discriminació vers les persones
i encara més quant aquesta és fonamenta en aspectes concrets que avui dia la tecnologia hi
dona una resposta adequada.
A l’Estat espanyol, però, a través de la recentment aprovada Llei 15/2015, de 2 de juliol, de
la Jurisdicció voluntària es pretén que una persona amb discapacitat sensorial necessiti un
informe mèdic sobre la seva aptitud per donar el seu consentiment matrimonial. Així ha
quedat regulat a la disposició final primera punt novè on és regula que «Quienes deseen
contraer matrimonio acreditarán previamente en acta o expediente tramitado conforme a la
legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad y la inexistencia de
impedimentos o su dispensa, de acuerdo con lo previsto en este Código. Si alguno de los
contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se
exigirá por el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que
tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el
consentimiento.». Aquest aspecte en concret no entrarà en vigor fins el proper 30 de juny
del 2017 i per tant totes les forces polítiques s’haurien de mobilitzar per modificar un aspecte
tant discriminador de la normativa abans que entrés vigor.
En aquest sentit, l’Associació Catalana per a la Integració del Cec creu i així ens ho ha
comunicat, que més que modificar la disposició final esmentada, seria més convenient, des
d’un punt de vista de tècnica legislativa, modificar els articles 56 del Codi Civil i el 58.5 de la
Llei de Registre Civil.
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Aquesta no és l’única reivindicació del col·lectiu de les persones amb discapacitat sensorial i
de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec, però potser, en aquests moments, és la
que consideren més urgent, atesa la incidència en un aspecte tant íntim i personal.
Altres situacions discriminatòries emparades per la normativa fan referència als àmbits
testamentaris i d’atorgament d’escriptures públiques.
Segons estableix l’article 180 del Reglament del Notariat, no és necessària la intervenció de
testimonis instrumentals, tret que el notari o alguna persona de les parts o sol·licitin, o quan
algun dels atorgants no sàpiga o no pugui llegir ni escriure. Tot i que les persones amb
discapacitat sensorial saben llegir i escriure (braille i avenços tecnològics com els lectors de
pantalla) a la pràctica s’exigeixen els dos testimonis per l’acte d’atorgament, fet que vulnera
el dret d’aquestes persones.
Pel que respecte als testaments, les persones amb discapacitat visual, a la pràctica, només
poden realitzar el testament obert amb presència de testimonis idonis, fet que vulnera la
seva intimitat i la igualtat vers la resta de ciutadans, fet injustificable tenint en compte les
possibilitats tècniques existents avui dia.
Caldria també procedir a la reforma del Codi Civil de Catalunya, que a més de mantenir les
mateixes prohibicions en matèria testamentària que el Codi Civil espanyol, manté la
prohibició a cecs, sords i muts de ser testimonis, prohibició ja derogada en el Codi Civil
Estatal.
Per aquests motius, el grup municipal d’ERC proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
1. L’Ajuntament de Gelida es compromet a sol·licitar al Congrés dels Diputats, al Senat i al
Govern de l’Estat la reforma legislativa estatal que faci possible la no discriminació de les
persones amb discapacitat sensorial en matèria matrimonial, i concretament la modificació
immediata de l’article 56 del Codi Civil i de l’article 58.5 de la Llei del Registre Civil, per tal de
suprimir l’exigència a les persones amb discapacitat sensorial de certificat mèdic que acrediti
la seva aptitud per prestar el consentiment matrimonial.
2. L’Ajuntament de Gelida es compromet a sol·licitar al Congres dels Diputats, al Senat i al
Govern de l’Estat la reforma legislativa estatal que faci possible la no discriminació de les
persones amb discapacitat sensorial en matèria d’atorgament d’escriptures i de documents
públics així com de testaments i concretament les modificacions immediates de l’article 697
del Codi Civil espanyol i de l’article 180 del Reglament del Notariat de 1944, per tal de
suprimir l’obligatorietat de presència de dos testimonis en l’atorgament de documents públics
i testaments oberts per part de persones amb discapacitat sensorial i d’introduir l’ús de les
noves tecnologies per a facilitar a aquestes persones la possibilitat de llegir i signar per si
mateixos els documents i testaments i conseqüentment la modificació de l’article 708 del
Codi Civil espanyol per tal de suprimir la prohibició a les persones amb discapacitat
sensorial d’atorgar testament tancat.
3. L’Ajuntament de Gelida es compromet a sol·licitar al Parlament de Catalunya la
modificació del Dret Civil català per fer efectiu el dret de no discriminació de les persones
amb discapacitat sensorial en matèria testamentària. Concretament la modificació dels
articles 421-10 apartat 2 per tal de suprimir l’exigència de testimonis al testament notarial,
del 421-14 apartat 5 per tal de suprimir la prohibició de fer testament tancat i del 421-11
apartat 2b per tal de suprimir la prohibició de cecs, sords i muts per a ser testimonis.
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4. L’Ajuntament de Gelida es compromet a realitzar els canvis i adaptacions oportuns per
garantir els drets de les persones amb discapacitat sensorial en l’accés als serveis públics i
a l’administració municipals.
5. L’Ajuntament de Gelida es compromet a trametre aquests acords als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, a
l’Associació Catalana per a la Integració del Cec i a les regidories municipals que són
necessàries per introduir els canvis i adaptacions oportuns per garantir els drets de les
persones amb discapacitat sensorial en l’accés als serveis públics i a l’administració
municipals.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Moltes gràcies 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. No volem afegir res més que dir que
volem encapçalar aquesta moció, si al grup d’ERC li sembla correcte.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Moltes gràcies. Senyor Francesc de Gironella, de CDC.»
Pren la paraula el senyor Francesc de Gironella Bertran, regidor de CDC:
Francesc de Gironella: «Gràcies, senyor alcalde. És cert que hi ha lleis, normatives,
disposicions que encara mostren aquesta discriminació que comentava la senyora Lluïsa
Llop, però la veritat és que jo no recordo ningú que se n’inventès una de nova. Hi ha algunes
normes que per la seva aplicació de vegades s’allunyen del que la gent del carrer en diuen
sentit comú, i quan les sents et preguntes perquè, però pensar que una persona que tingui
una discapacitat sensorial necessita un certificat mèdic per poder-se casar, fa que et
preguntis si el certificat mèdic el necessitaria la persona que va redactar aquest llei, abans
de dedicar-se a la política. Evidentment el grup de CDC li donarà suport i demanaríem
poder-la encapçalar. Moltes gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Per part del grup del PSC també demanaríem poder-la encapçalar i per tant,
seria una moció de l’Ajuntament de Gelida. Evidentment hi donem suport, perquè ens
sembla absolutament incongruent, fora de lloc i falten adjectius o arguments per definir com
en ple segle XXI podem ser capaços d’arribar a somniar o pensar lleis com aquestes que el
fan és discriminar a les persones que precisament des de les administracions públiques el
que s’ha de fer és intentar que minimitzar o eliminar aquestes diferències per sempre. Per
tant, el vot favorable del grup del PSC i de l’equip de govern.»
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) i
del senyor Josep Anfruns Davi (ICV-EUiA), de les senyores Lluïsa Llop Fernàndez i
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Margarida Bertran Morell 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
14. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL DARRER PLE ORDINARI
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Ara seria el moment de passar a la part de control. El punt catorzè de l’ordre
del dia seria la dació de compte dels decrets d’alcaldia núm. 491/2016 a 554/2016 i 1/2017 a
37/2017, dictats des del darrer Ple ordinari i que han estat tramesos per correu electrònic.»
«De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, l’alcalde dóna compte succinta al Ple de les resolucions que ha adoptat des
de l’última sessió ordinària plenària, per tal que els regidors coneguin el desenvolupament
de l’administració municipal als efectes del control i fiscalització dels òrgans de govern,
previstos en l’article 22.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local:
NÚM.

DATA

RESOLUCIÓ

491

11-11-2016

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

492

14-11-2016

Aprovació definitiva Projecte millora camí de Can Bargalló

493

15-11-2016

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

494

16-11-2016

Restitució realitat física alterada rètol lluminós C/ del Sol, 5

495

16-11-2016

Restitució realitat física alterada rètol lluminós C/ del Sol, 3

496

16-11-2016

Restitució realitat física alterada rètol lluminós C/ Major, 31

497

16-11-2016

Restitució realitat física alterada rètol lluminós Psg. Circumval·lació, 48-50

498

17-11-2016

Restitució realitat física alterada rètol lluminós Psg. Circumval·lació, 31

499

18-11-2016

Incoació expedient sancionador infracció ordenança civisme SJM

500

22-11-2016

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 24 de
novembre de 2016

501

23-11-2016

Incoació expedients sancionadors en matèria de trànsit núm.16039985

502

23-11-2016

Incoació expedients sancionadors en matèria de trànsit núm.16053910

503

23-11-2016

Incoació expedients sancionadors en matèria de trànsit núm.16052623

504

24-11-2016

505

24-11-2016

506

24-11-2016

507

24-11-2016

Suspensió d’obres a la parcel·la
Garró i la Valenciana
Incoació expedient sancionador
industrial
Incoació expedient sancionador
industrial
Incoació expedient sancionador
industrial

61, polígon 21 entre el camí de Can
per no sol·licitar permís abocament
per no sol·licitar permís abocament
per no sol·licitar permís abocament
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508

24-11-2016

Incoació expedient sancionador per no sol·licitar permís abocament
industrial

509

24-11-2016

Arxiu expedient RFIAL/2016/000007

510

25-11-2016

Arxiu expedient RFIAL/2016/000032

511

25-11-2016

Sobreseïment expedient POBRE/2016/0000001

512

55-11-2016

Sobreseïment expedients trànsit 16052739

513

25-11-2016

Convocatòria sessió extraordinària del Ple dia 29 de novembre de 2016

514

28-11-2016

515

28-11-2016

516

29-11-2016

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 1 de
desembre de 2016

517

29-11-2016

Arxiu exp. RFIAL/2016/000034

518

29-11-2016

Contractació LMDR Pla ocupació aux. dinamitzador sociocultural

519

29-11-2016

Delegació d’alcaldia

520

2-12-2016

Nomenament DOD agent Policia Local

521

5-12-2016

522

12-12-2016

523

12-12-2016

524

14-12-2016

Arxiu exp. RFIAL/2016/000039

525

15-12-2016

Acceptació renúncia de reducció de jornada per cura de fill MCPG

526

15-12-2016

Delegació d’alcaldia

527

16-12-2016

Imposició multa per incompliment neteja finca O.E. C/ Gran Vista, 1 1r Pol
Martivell

528

16-12-2016

Nomenament cap accidental de la Policia de Gelida

529

16-12-2016

Imposició multa per incompliment neteja finca O.E. 2016/00043

530

16-12-2016

Incoació expedients sancionadors en matèria de trànsit núm.16055075

531

16-12-2016

Incoació expedients sancionadors en matèria de trànsit núm.16057006

532

16-12-2016

Incoació
multes
núm.16055297

533

20-12-2016

Imposició multa per incompliment neteja finca O.E. 2016/00017

534

20-12-2016

Arxiu expedient RFIAL/2016/0000035

535

20-12-2016

Imposició multa per incompliment neteja finca O.E. 2016/00065

536

20-12-2016

Aprovació definitiva aprovació modificació ordenances fiscals pel 2017

537

22-12-2016

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 22 de
desembre de 2016

538

20-12-2016

Imposició multa per incompliment neteja finca O.E. 2016/00058

Incoació exp. sancionador per frau connexió aigua c/ Can Duran de la
Costa, 8
Pròrroga contracte JLGJ Pla ocupació peó brigada

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 7 de
desembre de 2016
Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 15 de
desembre de 2016
Aprovació acord extrajudicial recurs 389/2015 1C interposat per JSL per
inundació de garatge per embús d’escomesa de clavegueram

expedient

sancionador

en

matèria

de

trànsit
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539

20-12-2016

Imposició multa per incompliment neteja finca O.E. 2016/00064

540

21-12-2016

Aprovació baixes padró habitants

541

20-12-2016

Arxiu expedient RFIAL/2016/0000026

542

21-12-2016

Aprovació definitiva Projecte de reforma dels vestidors de la piscina
municipal

543

21-12-2016

Aprovació definitiva dissolució Patronat Municipal de Cultura

544

21-12-2016

Ordenament obres restitució realitat física alterada Crta. Martorell, km. 7,7

545

21-12-2016

Ordenament obres restitució realitat física alterada Crta. St. Llorenç, 41-43
2n 2a

546

21-12-2016

Arxiu expedient RFIAL/2016/0000038

547

22-12-2016

Aprovació acord extrajudicial recurs 48/12 interposat per JNL

548

22-12-2016

Contractació SGB auxiliar administratiu Escola Musica

549

22-12-2016

Ampliació contracte MRLM netejadora

550

23-12-2016

Restitució realitat física alterada Hostal Les Fonts

551

23-12-2016

Ratificació dissolució Gelida Iniciatives, S.A.

552

27-12-2016

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 29 de
desembre de 2016

553

27-12-2016

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm.16058275

554

29-12-2016

Requeriment documentació acreditació edificació al camí de Sant Joan
Samora, 24

2017
1

03-01-2017

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 5 de
gener de 2017

2

05-01-2017

Restitució realitat física alterada C/ del Sol, 3, bxs. 2n

3

09-01-2017

Aprovació definitiva del pressupost exercici 2017

4

09-01-2017

Inici exp. Responsabilitat patrimonial LIMP

5

10-01-2017

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 12 de
gener de 2017

6

10-01-2017

Contractació peó brigada per substitució per substitució vacances CJA

7

10-01-2017

Incoació
multes
núm.17002870

8

10-01-2017

Incoació expedients sancionadors en matèria de trànsit núm.16058275

9

10-01-2017

O.E. 2016/56 per neteja de finca Av. Catalonia, 37 1r pol. Martivell

10

10-01-2017

11

16-01-2017

12

16-01-2017

O.E. 2016/40 per neteja de finca Av. Hermenegild Almirall, 13 1r pol.
Martivell

13

13-01-2017

O.E. 2016/52 per neteja de finca Av. Catalonia, 30 1r pol. Martivell

14

17-01/2017

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 19 de gener de
2017

expedient

sancionador

en

matèria

de

trànsit

O.E. 2016/57 per neteja de finca Av. Carrer Ramon Llull, 5-7 1r. pol.
Martivell
O.E. 2016/41 per neteja de finca Av. Hermenegild Almirall, 11 1r pol. Martivell
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15

17-01/2017

Recurs 471/2016,sol·licitud assistència jurídica a la Diputació de
Barcelona

16

18-01/2017

Delegació alcaldia

17

18-01/2017

Arxiu exp. RFIAL/2016/000031

18

18-01/2017

Ratificació suspensió d’obres polígon 21, parcel·la 61 (entre torrent de can
Garró i el camí de la Valenciana)

19

19/01/2017

Baixes d’ofici del padró

20

19/01/2017

Incoació expedients sancionadors en matèria de trànsit núm.17003665

21

19/01/2017

Responsabilitat per danys al domini públic

22

23-01-2017

Incoació expedients sancionadors en matèria de trànsit núm.17005053

23

23-01-2017

24

24-01-2017

25

25-01-2017

26

26-01-2017

27

26-01-2017

Ampliació contracte MHS

28

27-01-2017

Delegació alcaldia

29

30-01-2017

O.E. 2016/53 per neteja de finca Carrer Gran Vista, 1, 1r polígon Martivell

30

30-01-2017

Restitució realitat física alterada a finca Psg. Circumval·lació, 54

31

31-01-2017

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 2 de febrer de
2017

32

31-01-2017

Ampliació contracte netejadora FRC

33

31-01-2017

Requeriment documentació a empresa adjudicatària per fer inventari de
bens i drets

34

31-01-2017

Incoació expedients sancionadors en matèria de trànsit núm.17006285

35

1-02-2017

Restitució realitat física alterada Psg Circumval·lació, 54

36

1-02-2017

Incompliment decret NOEXE/2016/00065 neteja de finca Crta. Corbera, 1

37

1-02-2017

Ordre neteja de finca entre Crta. de Sant Llorenç i Torrent del Co

Contractació per màxima urgència de professor de guitarra Escola Música
AAC
Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 26 de gener de
2017
Arxiu exp. Sancionador per no sol·licitud del permís abocament aigües
residuals industrial
Arxiu exp. Sancionador per no sol·licitud del permís abocament aigües
residuals industrial

15. INFORMACIONS D’ALCALDIA
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «En aquest aspecte dir-los que un punt que s’ha tractat reiteradament durant
molts plens, que era la delimitació de terme entre Gelida i Subirats ja ha estat definitivament
registrada i aprovada per la Dirección General de las Comunicades Autonomas Interlocales i
per tant és un punt que queda tancat. Dir-los que com ja saben els regidors i regidores, hi ha
dos processos d’adjudicació que estan en la seva part final, un és l’inventari de béns i l’altre
és la reforma dels vestidors de la piscina. Dir-los també que ha entrat a l’Ajuntament una
sol·licitud de llicència per tal de dur a terme les obres de reforma dels consultoris mèdics.»
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16. MOCIONS
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Passaríem al següent punt que serien les mocions. Alguna moció per part dels
grups? Hi ha dues mocions que es presenten des del govern municipal, PSC i ICV-EUiA per
la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, les despeses en
la formalització de les hipoteques i pel seu acompanyament i assessorament en el procés de
reclamació. Aquest és un tema que darrerament està produint un cert enrenou i amb moltes
persones i famílies afectades i entenem que tot i que les sentències inicialment són
obligatòries per les entitats bancàries, sí que es requereix en aquests moments un cert
procés d’assessorament, d’informació i això és el que es planteja en aquesta moció. Si els
sembla. passaríem a votar la urgència.»
Se sotmet la urgència 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) i del senyor Josep Anfruns Davi (ICV-EUiA),
de les senyores Lluïsa Llop Fernàndez i Margarida Bertran Morell i del senyor Daniel Garcia
Peris (ERC), del senyor Francesc de Gironella Bertran (CDC) i de la senyora Susanna Costa
Pérez (CUP).
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El text de la proposta és el següent:»
«MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GELIDA PER A LA DEFENSA DELS INTERESSOS DE
LES PERSONES AFECTADES PER LES CLÀUSULES SÒL, IRPH, DESPESES EN LA
FORMALITZACIÓ DE LES HIPOTEQUES I PEL SEU ACOMPANYAMENT I
ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS DE RECLAMACIÓ
Hem estat testimonis als darrers anys de pràctiques que podrien ser qualificades d'abusives
per part de les entitats financeres cap a les persones usuàries dels serveis bancaris:
clàusules terra, assegurances de cobertura hipotecària que sobrecarregaven
innecessàriament les quotes de les famílies, accions preferents, deute subordinat, crèdits
hipotecaris en els que el preu s’havia determinat mitjançant l’índex de referència de préstecs
hipotecaris, comissions bancàries abusives, despeses indegudament cobrades en la
formalització de les hipoteques, entre moltes altres. Les oficines municipals d’atenció al
Consum (OMICs), així com els diferents serveis d’intermediació i d’atenció de les diferents
administracions, han estat testimonis d’aquest fet, fins al punt de suposar més de la meitat
de les consultes ateses en aquestes oficines darrerament.
Entre 1997 i 2007 es va generalitzar l’aplicació de les anomenades clàusules sòl i sostre que
són "aquelles clàusules imposades per les entitats de crèdit en els contractes de préstec
amb garantia hipotecària a tipus d'interès variable. Aquestes clàusules tenen la funció
econòmica de limitar un escenari de descens de tipus d'interès ("clàusula sòl") i,
paral·lelament, acotar una pujada fins a un tipus prefixat per la mateixa entitat ("clàusula
sostre")”.
Les clàusules sòl han estat incorporades pels bancs com una condició per a la concessió de
crèdits a tipus variable en una pluralitat de contractes de préstec amb garantia hipotecària,
fet que constitueix un desequilibri en els drets i obligacions de les parts en perjudici de les
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persones consumidores, ja que la "clàusula sòl" es troba configurada de tal manera en la
seva redacció que el client no es beneficia mai de les baixades dels tipus d'interès (segons
algunes estimacions, pot haver-hi entre dos i tres milions de contractes amb aquesta
clàusula).
El passat 9 de maig de 2013 el Tribunal Suprem va fer pública la sentència que declarava
nul·les les clàusules sòl. A partir d’aquest moment, i de manera progressiva, diverses
entitats bancàries han deixat d’aplicar els efectes d’aquesta clàusula. Des d'aquesta data,
existeix el dret reconegut d’iniciar un procés pel retorn de les quantitats pagades.
Finalment, i malgrat un informe de l’Advocat General del TJUE que aconsellava la no
retroactivitat del retorn dels imports més enllà del 9 de maig de 2013 “per circumstàncies
excepcionals”, entre les que es troben “les repercussions macroeconòmiques sobre el
sistema bancari d’un estat membre que ja es trobava debilitat”, el TJUE ha fallat en favor de
la retroactivitat des del moment de la signatura dels crèdits hipotecaris que contenien
aquesta tipologia de clàusules.
És aquesta una molt bona notícia que ha de possibilitar el retorn de les quantitats pagades
en excés i una esmena a la totalitat al marc legal hipotecari espanyol: cal acabar amb una
llei hipotecària injusta que permet situacions abusives. Però malgrat tot, la via de retorn
d’aquestes quantitats no serà fàcil, essent necessari un bon coneixement dels drets de les
persones usuàries de les entitats bancàries i de la manera de poder exercir-los.
D’altra banda la sentència 705/2015, de 23 de desembre, del Tribunal Suprem va declarar
com a abusives les clàusules que imposen a la persona que contracta el crèdit totes les
despeses de formalització d'hipoteques, quan les haurien d'assumir les entitats de crèdit en
la seva totalitat, perquè són aquestes les interessades en registrar l'escriptura hipotecària.
Des d’aquell moment, l'Audiència Provincial de Saragossa, un jutjat de Pontevedra, un altre
de Granollers i un d'Oviedo, almenys, han donat la raó als i les clients. Aquesta
circumstància afecta almenys a sis milions d'hipoteques a l’Estat Espanyol i aplana el camí a
tots els consumidors i consumidores que volen recuperar els diners pagats en excés en la
formalització de la seva hipoteca.
En aquest context és més necessari que mai l’assessorament de les oficines municipals
d’atenció al consum, així com, els serveis oferts des d’altres administracions com els
Consells Comarcals, les Diputacions o la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència
Catalana de Consum. Es fa imprescindible la possibilitat d’obtenir un assessorament de
primera acollida amb caràcter objectiu, gratuït i universal, no només per identificar
correctament cada casuística i indicar-ne les passes a seguir, sinó per assegurar-ne un
accés universal i equitatiu.
Per evitar possibles abusos o males praxis per part d’assessories privades que puguin trobar
en la debilitat de les persones reclamants una oportunitat de lucre, és imprescindible
aquesta primera acollida als serveis municipals. És també important garantir la defensa
jurídica d’aquelles persones i/o col·lectius més vulnerables que no poden accedir als
honoraris previs necessaris per interposar les seves demandes civils quan les entitats no
l’atenguin d’ofici. En els casos que es tracti de persones afectades per l’impagament del seu
crèdit hipotecari, poden ser assumits per les oficines d’intermediació de deutes en l’habitatge
o les oficines municipals de l’habitatge.
Així mateix reclamem que les entitats financeres paguin tots els diners a les persones
afectades tal i com diu la sentència del TJUE i la del Tribunal Suprem, i exigim que el
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Govern central no faci cap maniobra per protegir els bancs, tal i com malauradament han fet
fins ara cada vegada que ha existit un cas d’abús en el sistema financer.
L’aprovació del Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de
consumidors en matèria de clàusules sòl són insuficients: les persones afectades han de
recuperar tots els seus diners, sense quitances, amb els interessos que corresponen, en el
menor temps possible i d'ofici. En cap cas les persones consumidores han de pagar les
males pràctiques de la banca ni veure reduïts els seus drets.
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords següents:

1. Manifestar que hagués estat preferible la tramitació d’un projecte de Llei per permetre
millorar l'articulat en el procés de debat i per establir un mecanisme general de devolucions
automàtiques de les quantitats defraudades, i d’aquesta manera donar un compliment eficaç
a la Sentència núm. 705/2015 del Tribunal Suprem, de 23 de desembre de 2015, sobre
condicions generals de la contractació i acció de cessament de clàusules abusives inserides
en préstecs hipotecaris i altres contractes bancaris. Per tant, instem al Govern de l’Estat,
que tot i que existeixen garanties jurídiques en el RD 1/2017 de 20 de gener, procedeixi al
tràmit parlamentari previst per a un projecte de llei, per tal d’afavorir el debat parlamentari i
enriquir el text amb les aportacions fruit del diàleg i l’acord amb els grups parlamentaris, les
organitzacions dels drets derivats del consum i les plataformes d’afectats i afectades.

2. Instar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya que es presentin
com a part interessada en el procés i que actuïn en defensa dels interessos de les
nombroses persones afectades per fer complir l’establert a la sentència del TJUE.

3. Instar al Govern de l’Estat al desenvolupament d'una legislació que asseguri la
transparència dels productes bancaris comercialitzats, la seva correcta comunicació a les
persones contractants d’aquests productes, acompanyat d’un règim sancionador quan
aquestes incorrin en pràctiques abusives o poc transparents.

4. Instar al Govern de l'Estat perquè des del respecte a l'autonomia dels diferents
organismes recomani al Banc d'Espanya i a la Comissió Nacional de Mercats i la
Competència, l'inici d'actuacions inspectores i, si s'escau, de sancions necessàries sobre
l'actuació de les entitats financeres en el cas de clàusules abusives.

5. Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de Consum, a canalitzar
les demandes contra les entitats financeres i reforçar els serveis destinats a les persones
afectades

6. Donar suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a la
denúncia i divulgació de les males pràctiques abans esmentades, com a la defensa i
demanda de restitució dels drets de les persones afectades.

7. Donar suport i orientació a totes les entitats locals que de forma gratuïta assessoren a les
persones afectades per les clàusules sòl amb l’objectiu d’arribar a donar resposta a totes les
persones afectades.

8. Sumar-se com Ajuntament de Gelida a l’acord de col·laboració que pretén explorar la
Diputació de Barcelona amb el Col·legi d’Advocats de Barcelona per a la defensa jurídica
d’aquestes persones tal i com s’ha anat instrumentant en el funcionament del Servei
d’Intermediació dels Deutes de l’Habitatge.
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9. Demanar a la Diputació de Barcelona el suport necessari per reforçar la línia d’ajuts a
l’OMIC en el marc de les subvencions del catàleg de serveis 2017, per garantir un primer
servei d’assessorament professional i gratuït, independentment de la mida o les capacitats
del municipi on resideixin.

10. Instar al Govern de la Generalitat i al Govern de l'Estat a que obrin les respectives
comissions d'investigació per realitzar un estudi que determini l'impacte de l'aplicació de
clàusules il·lícites com les clàusules sòl, en concret, i altres relacionades amb l'activitat de
les entitats financeres.
11. Traslladar aquests acords a les associacions de defensa dels drets dels consumidors/es

del municipi, a les associacions de veïns i veïnes, a la PAHV local i altres entitats que donen
suport al dret a l’habitatge, a les entitats bancàries del municipi, al Govern de l’Estat, al
Govern de la Generalitat, a la Diputació de Barcelona, a la FMC i a l’AMC.»
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. Seria bo que nosaltres poguéssim encapçalar també
aquesta moció si els sembla bé. 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. El grup de CDC li donarà suport i també
demanem d’encapçalar-la. No és la primera vegada que ens mullem amb el tema de les
hipoteques, però comença a semblar una mala broma, que aquestes entitats financeres que
han utilitzat aquestes males praxis han estat condemnades, que tenen sentències en contra,
els afectats es vegin a mes portats a una espiral que anirà des de la desinformació o la
demora a la devolució d’aquestes quantitats. Per tant, el fet que un Ajuntament com és el
nostre es posi al costat dels ciutadans que estiguin afectats amb aquesta funció
d’acompanyament i d’assessorament i sembla que assumim una funció que no hauria de
caldre, però que vist el que està passant, ho aplaudim i ho secundem. Moltes gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Una cosa que m’he oblidat de dir és que des de la Regidoria de Consum s’està
gestionant el fet de poder dur a terme un parell de xerrades, de conferències per tal
d’informar als assistents dels drets i a formes d’assessorament que poden obtenir. Té la
paraula la senyora Lluïsa Llop d’ERC.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «Abans vostè en les informacions d’Alcaldia ens deia que per fi s’havia tanca la
delimitació dels termes entre Gelida i Subirats. Malauradament, em sembla que aquest serà
un tema que no tancarem avui aquí i que com bé dèiem el tema del drets a l’habitatge, dels
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abusos, de les grans companyies bancàries i de les grans empreses de l’IBEX no serà un
tema que tancarem avui malauradament. Des d’ERC també demanem encapçalar-ho, no
només donar-hi suport i voldríem afegir una cosa, en l’últim punt dels acords, quan es parla
del trasllat a les Associacions de Defensa del Consumidor, parla de la PAH local i caldria
afegir també totes les entitats locals que defensen el dret a l’habitatge, perquè a banda de la
PAH hi ha una altra entitat i valdria la pena notificar-li. Des d’ERC volem, si els sembla bé,
encapçalar-la plegats i donar-hi suport i dir que aquestes situacions d’indefensió de la gent
és el que ens trobem quan hi ha un Estat que està molt més preocupat per legislar per grans
empreses. per l’IBEX i per què una certa gent tingui molts privilegis i quan la gent
aconsegueixen destapar situacions tan injustes i demencials com les que s’estan descobrint,
a l’hora de reclamar els seus drets també es troben amb més problemes i per tant ens
sembla bé que l’Ajuntament de Gelida i la Generalitat, la Diputació, les administracions es
puguin posar al costat d’aquesta gent per ajudar-los a reclamar els seus drets, una cosa que
hauria de ser molt més automàtica i més fàcil.
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Molt bé, per tant quedaria aprovat per unanimitat i caldria incorporar aquest
afegit en el darrer punt, a l’hora de notificar a les entitats, tal com ha manifestat la regidora
Lluïsa Llop.»
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) i
del senyor Josep Anfruns Davi (ICV-EUiA), de les senyores Lluïsa Llop Fernàndez i
Margarida Bertran Morell i del senyor Daniel Garcia Peris (ERC), del senyor Francesc de
Gironella Bertran (CDC) i de la senyora Susanna Costa Pérez (CUP).
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «L’altre moció, també té a veure amb les pràctiques abusives. En aquest cas
per part de les empreses del sector elèctric. Una pràctica que darrerament està tenint una
gran repercussió en negatiu, per les persones afectades, sobretot en els temes de pobresa
energètica. Aquesta és una moció de la qual s’hauria de votar la urgència.
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «Voldria preguntar què és el que motiva presentar aquestes dues mocions
d’urgència? Perquè hem tingut comissions el dijous i avui es presenta això d’urgència. No
tenim cap problema en que es presenti, però sí que volem saber quin és el motiu que fa que
es presentin ara i que no es puguin esperar al proper Ple o bé que s’haguessin presentat
dijous.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «No les vam presentar dijous perquè no les tenia. Me les van enviar des del
PSC una i l’altre des de la Federació de Municipis i ens semblava que la urgència venia
donada pels temes, sobretot el de les clàusules sòl era prou important com per què es
presentin avui a Ple.»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
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Susanna Costa: «Moltes gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «No hi ha de què. Passaríem a votar la urgència.
Se sotmet la urgència 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) i del senyor Josep Anfruns Davi (ICV-EUiA),
de les senyores Lluïsa Llop Fernàndez i Margarida Bertran Morell i del senyor Daniel Garcia
Peris (ERC), del senyor Francesc de Gironella Bertran (CDC) i de la senyora Susanna Costa
Pérez (CUP).
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El text de la proposta és el següent:»
«MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ICV, ERC I CUP DE L’AJUNTAMENT DE
GELIDA CONTRA LES PRÀCTIQUES ABUSIVES DE LES EMPRESES DEL SECTOR
ELÈCTRIC, LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT, PER UNA MILLORA DE LA
INVERSIÓ A LA XARXA I PEL COMPLIMENT DEL PROTOCOL DE POBRESA
ENERGÈTICA
Les tarifes elèctriques
La Llei 24/2013, de 26 de desembre, diu que la seva finalitat bàsica és establir la regulació
del sector elèctric garantint el seu subministrament amb els nivells necessaris de qualitat i al
mínim cost possible, assegurar la sostenibilitat econòmica i financera del sistema i permetre
un nivell de competència efectiva en el sector elèctric, basat en els principis de protecció
mediambiental d’una societat moderna.
També estableix que “el principi de sostenibilitat econòmica i financera del sistema elèctric
serà un principi rector de les actuacions de les Administracions Públiques i demés subjectes
compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei”.
Durant els darrers dies, i coincidint amb una baixada generalitzada de les temperatures,
assistim a un fet històric: el preu rècord de l’energia elèctrica al nostre país. Aquest fet, que
ara arriba al seu punt més àlgid, és el resultat d’un procés en el que intervenen diversos
factors.
Així mateix, la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric estableix que el
subministrament d’energia elèctrica és essencial pel funcionament de la nostra societat. La
llei apunta que se l’ha de garantir, amb qualitat i al menor cost possible.
Les companyies no poden beneficiar-se a costa dels consumidors. Es parla de guanys
milionaris degut a les desmesurades pujades de les tarifes. Des de l’any 2008 han pujat un
73% i en els últims 6 mesos un 25%.
Però, per què s'incrementa el preu de la llum quan més la necessitem? Aquesta pregunta
conté alguna paradoxa que no respon a cap lògica econòmica de bon govern, si no
únicament a la concentració d’empreses, a una manipulació del mercat i a la llei de l’oferta i
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la demanda, d’un sistema de regulació ineficient i que té com a conseqüència que siguem el
país amb el preu més alt del sector domèstic.
El preu de l’electricitat al sector domèstic ha augmentat un 24% als darrers sis anys; la
factura de les famílies s’ha disparat en 1.400 milions d’euros anuals, mentre que el consum
ha caigut un 30%, segons dades de l’INE. Aquesta situació contradiu les afirmacions actuals
que fan servir les companyies (més demanda, més preu) i és resultat de l’actual sistema de
regulació del mercat nacional que té com a conseqüència que siguem el tercer país amb el
preu més alt per al sector domèstic. Tot plegat, un esquinçament per a les butxaques de les
famílies i uns grans beneficis per a les companyies. Les tres principals companyies (Endesa,
Iberdrola i Gas Natural-Fenosa), van superar el 5.000 milions de beneficis el 2015.
La causa dels preus abusius de l’electricitat es deriven del sistema espanyol de tarifació. En
aquest sistema hi ha tres actors: productors, distribuïdors i comercialitzadors, en mans de
les grans corporacions esmentades, amb el suport secundari del transport a càrrec de Red
Eléctrica Española.
A conseqüència d’aquests abusos per les pujades desmesurades que fan les companyies, la
Fiscalia de la Sala Civil del Suprem està investigant “el aumento de los precios de la luz en
defensa de los intereses de los consumidores y en caso de apreciar irregularidades en la
fijación de las tarifas, la fiscalía podría interponer una demanda contra las compañías
eléctricas”.
En aquest sistema, hora a hora, les comercialitzadores presenten les seves comandes
perquè les serveixin les productores. Els productors ofereixen un preu que és l’agregació de
tres, en funció de l’origen de l’energia: nuclear, renovable (eòlica, solar o hidràulica) i
finalment centrals de carbó o gas. En primer lloc el sistema tira de les instal·lacions que no
es poden apagar en funció de la demanda, després de les renovables i, si és necessari, de
l’electricitat que generen els combustibles fòssils. En aquesta cistella del preu final les
renovables pràcticament no l’afecten, ja que és el preu més baix, mentre que la més cara les que cremen gas i derivats del petroli- marca el preu final.
Tant la Comissió Nacional del Mercat de la Competència com les organitzacions de
consumidors critiquen aquest sistema. Les empreses que exploten centrals nuclears i
hidroelèctriques obtenen grans beneficis perquè tenen amortitzades completament les seves
instal·lacions gràcies a l’arrossegament de preus marcat per les que cremen combustibles
fòssils.
I això pel que fa al preu de la energia consumida; ara bé, no hem d’oblidar que el consum
directe no representa ni el 30% de la factura. Tenim, per exemple, el gravamen del peatge
d’accés, el de la potència contractada, ajuts al carbó i renovables, la moratòria nuclear o el
cost de compensar les comunitats insulars i un IVA del 21%. Tot això ho marca el govern.
La promoció i dinamització de la producció i ús de les energies renovables ha estat
absolutament oblidada i maltractada per l’actual govern central. Una nova legislació sobre
l’ús d’aquest tipus d’energia contribuiria, sens dubte, a baixar el preu final a les famílies, si
reduïm la part que fa referència a la crema de combustibles fòssils.
Es fa del tot necessari poder accedir a energies renovables i autoconsum, malgrat que la
legislació que el Govern ha promulgat va clarament en contra d’aquesta estratègia. Aquesta
normativa no contribueix a pal·liar la pobresa energètica ni a la lluita contra el canvi climàtic.
Per això cal fomentar les energies renovables, cal solucionar la pobresa energètica, millorar
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el confort de les famílies, la seva situació econòmica i també la lluita contra el canvi climàtic
perquè en qualsevol cas és necessari baixar el consum energètic i les emissions de gasos
d’efecte hivernacle.
La pobresa energètica
La Unió Europea a través de les seves normes, obliga a garantir els subministraments
bàsics a les persones vulnerables, prohibint els talls d’energia. Fins ara, les grans
companyies no han fet cas a la normativa europea o nacional ni als acords sobre pobresa
energètica aprovats pel Parlament de Catalunya. Malauradament hem hagut de lamentar la
mort d’una persona gran a Reus perquè la situació arribés a un punt d’inflexió.
Quan es parla de pobresa energètica estem parlant d’una conseqüència més de la greu crisi
social i econòmica en què estem immersos. A Catalunya, masses persones estan en el
llindar de la pobresa i no poden mantenir la seva llar a una temperatura adequada ni pagar
les factures de llum i gas. L’any 2015, un 19,6% dels i les catalanes manifestaven tenir
dificultats per pagar les despeses de l’habitatge on residia i el 10,9% de les llars catalanes
declaraven no poder mantenir l’habitatge a una temperatura adequada, més del doble
respecte al 2008.
No podem obviar que les causes de la pobresa energètica també van més enllà de la crisi
econòmica,esdevenint un fenomen estructural que respon principalment a l’increment dels
preus dels subministraments bàsics.
El passat 19 de gener es va presentar un text de conveni entre la Generalitat i les
companyies amb l'objectiu de concertar mesures de suport a unitats familiars en situació de
pobresa energètica. Aquest conveni ha estat consensuat entre la Generalitat, les
Diputacions, l’AMB, la FMC i l’AMC. És el torn ara de la Generalitat, que haurà de signar
amb les companyies aquest compromís que assumeixin el 50% de les despeses generades
per aquest tipus de pobresa, percentatge que segurament és insuficient. L'objectiu és evitar
els talls de subministrament i un repartiment del cost entre totes les parts implicades.
El protocol estableix que les companyies subministradores hauran d'informar dels drets que
tenen les famílies en tots els avisos per manca de pagament. Abans d'interrompre qualsevol
subministrament, les empreses subministradores hauran de sol·licitar als serveis socials un
informe que acrediti si la persona es troba en situació de "risc d'exclusió residencial".
El procediment estableix que l’Ajuntament haurà d'enviar un informe a l'empresa en un
termini de 15 dies. En cas de no enviar-lo, s'entendrà que la persona o la família es troben
en una situació de risc d'exclusió residencial. També haurem d'informar a aquestes famílies
dels ajuts de què disposen. Un cop s'hagi fet aquest procediment, les empreses
subministradores hauran de mantenir el subministrament mentre duri aquesta situació de
risc.
La qualitat del subministrament: Volem inversions!
També exigim una auditoria per saber el valor real de la producció elèctrica i reclamar els
nostres drets.
La ciutadania i les administracions no ens podem quedar de braços creuats davant els talls
intermitents de les companyies, que en els últims anys es produeixen massa sovint.
No admetrem com a excusa un suposat mal ús de l’energia per part del consumidor per
justificar els continus talls en el subministrament. Cal requerir un pla d’inversions per al
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sanejament i millora de la xarxa elèctrica a la nostra ciutat. És necessària una modernització
i reforç de les instal·lacions.
També cal reclamar un pla d’inversions per a la retirada de pals que fan de les voreres de la
nostra ciutat un veritable problema, doncs no permeten transitar amb llibertat pes carrers de
la ciutat i incompleixen clarament la legislació en accessibilitat. Fa mes de 10 anys que les
companyies no inverteixen en la retirada d’aquests pals que ocupen la via pública de
manera indiscriminada.
Per tot l’exposat ES PROPOSA al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
1. Instar a les companyies subministradores a que signin de manera immediata el conveni
elaborat per les institucions locals i la Generalitat per evitar els talls de subministrament i
l’assumpció per part de les companyies del 50% dels costos derivats.
2. Instar a les companyies elèctriques al sanejament i modernització de les instal·lacions
elèctriques al nostre municipi, contribuint així a la millora de la qualitat del servei.
3. Instar a les companyies elèctriques a què realitzin un pla d’inversions per a la retirada de
pals que existeixen en molts carrers de la nostra ciutat, que las fan intransitables i que no
compleixen amb la llei d’accessibilitat.
4. Introduir clàusules en els plecs dels contractes de subministrament municipal perquè es
tingui en compte l’energia renovable, així com, els tipus de taxes i impostos per l’ús del
domini públic que fan les companyies.
5. Enviar aquesta moció al Govern de la Generalitat, als Grups Parlamentaris, al Síndic de
Greuges, a les Organitzacions de Consum de Catalunya, als Sindicats, a les companyies
subministradores que operen a Catalunya i a les entitats socials de Gelida.»
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. Veiem que realment el govern de l’Estat
Espanyol es salta la llei com vol i ni tan sols té cap consideració del que diu cap de les lleis.
És trist veure com el president de l’Estat Espanyol digui públicament “que esto es culpa de
que no llueve” i que el ministre digui que “tenemos que acostumbrarnos a que la luz vaya
subiendo”. Això realment és vergonyós. Amb aquesta sensibilitat amb la que tractem aquest
tema, m’agradaria que l’Ajuntament tingués en compte que hi ha altres mesures que també
es poden aplicar en el nostre municipi i és tenir en compte que es pot fer boicot contra
aquestes grans empreses, vostès ni poden dir com vulguin, però existeixen altres maneres
de contractar l’electricitat. Hi ha cooperatives, com Som Energia, que s’ofereixen per poder
treballar directament amb ells i seria una opció per deixar de treballar amb aquestes
companyies que l’únic que comporten són portes giratòries i amb uns guanys que no es
mereixen. Voldríem afegir-nos a encapçalar aquesta moció. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Moltes gràcies. Senyor Francesc de Gironella, de CDC.»
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Pren la paraula el senyor Francesc de Gironella Bertran, regidor de CDC:
Francesc de Gironella: «Gràcies, senyor alcalde. Veient els ex polítics que hi ha als
consells d’administració o com a assessors d’aquestes companyies i fent una comparativa
ràpida de com ha pujat el preu de l’electricitat a l’Estat Espanyol en comparació als països
veïns, veient com, ja no només a nivell de poble, de ciutat o d’estat, les inversions que
s’estan fent en altres tipus d’energies, que no només són més netes sinó que arriben al
ciutadà de forma més barata. Veient com deia la senyora Susanna Costa que un president
encara que sigui en Rajoy és capaç de portar-nos a l’edat mitjana a l’espera que plogui o
que un ministre digui en ple hivern que ens hem d’anar acostumant a les pujades de preu i el
que encara és més greu, que gent que no pot pagar i que està en risc de trobar-se en una
situació d’indefensió. Tot i que el govern de la Generalitat intenta apaivagar la situació
impedint que se’ls hi talli el subministrament i l’Estat Espanyol també ho bloqueja,
Evidentment hi donarem suport. Segurament estarem en una d’aquestes manifestacions
públiques de suport i d’intentar que les administracions funcionin, i molt em temo que l’Estat
espanyol continuarà sent el mateix. Ja sé que a algunes persones no els hi agrada, però
potser també és un altre motiu per marxar.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Moltes gràcies Senyora Lluïsa Llop, d’ERC.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «Jo crec que el problema és mes greu, En un punt de la moció s’esmentava.
No sabem què val un kilowatt ni què costa produir-lo. Sabem el que ens costa a nosaltres i
no massa fixa, perquè com que últimament puja tant ràpid, tampoc hi som a temps, però
vivim en un estat amb un absolut oligopoli d’unes companyies que ningú explica què valen
aquests kilowatts, només sabem que ens costa caríssim i que tenim el preu més alt de
l’electricitat dels països de l’Europa democràtica, però ningú ens explica res mes. I el que
donen són explicacions absurdes a les alçades que estem i en una societat teòricament
transparent, moderna i amb la informació estigui a l’abast de la gent. És impossible trobar
què val produir un kilowatt, per tant ja comencem molt malament tot el sistema. Tot això ve
dels anys d’unes liberalitzacions dels serveis bàsics, serveis que se suposaven bàsics per la
gent, imprescindibles i que l’Estat els havia de garantir. Es van produir unes liberalitzacions
que van acabar sent liberalitzacions de porta giratòria, i només han servit per colcar a una
sèrie de gent als Consells d’Administració, cobrant moltíssim i que ningú sap ben bé quins
coneixements tenen per ser-hi i que això sembla que els hi doni dret a que l’Estat els
protegeixi i protegeixi aquestes companyies, perquè d’alguna manera t’has de garantir el
futur. Per tant, millor que garantim aquestes companyies uns grans beneficis perquè el dia
de demà sembla ser que hi ha gent que quan deixi de fer de polític anirà a parar allà, perquè
de fet molts han anat a parar allà. Des del grup d’ERC voldríem encapçalar també aquesta
moció i aprofitaríem per recordar una cosa, com dèiem abans hem parlat del tema de la
protecció de les persones sense llar, hem parlat de pobresa energètica en diverses ocasions
i de memòria li dic que crec que al setembre els hi vam demanar de totes aquestes mocions
que anàvem aprovant, i que alguna cosa és competència de l’Ajuntament de Gelida i vam
demanar parlar de què estàvem fent exactament. Seguim esperant des del setembre
aquesta resposta, però en concret aquí hi donem suport.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Moltes gràcies. Senyor Francesc de Gironella, també havia demanat
d’encapçalar-la.»
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Pren la paraula el senyor Francesc de Gironella Bertran, regidor de CDC:
Francesc de Gironella: «Si si, se m’havia oblidat i el que voldria és demanar-li a la senyora
secretària que se’ns envií en format electrònic les dues mocions.»
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) i
del senyor Josep Anfruns Davi (ICV-EUiA), de les senyores Lluïsa Llop Fernàndez i
Margarida Bertran Morell i del senyor Daniel Garcia Peris (ERC), del senyor Francesc de
Gironella Bertran (CDC) i de la senyora Susanna Costa Pérez (CUP).
17. 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. Un dia del mes de gener apareix un article
a la bústia anunciant que el grup Ametller preveu 200.000 visites i 700 llocs de feina i en tot
el redactat hi ha una part on parla vostè senyor alcalde, on li fan una pregunta i respon “que
el projecte és pioner i té moltes coses positives com a dinamitzador econòmic i de creació
de llocs de feina, respectant els valors ambientals i del territori. Valls afirma que ha actuat
amb responsabilitat després de les converses inicials amb Ametller. Nosaltres no podem
donar a conèixer un projecte que té la Generalitat i que l’Ajuntament no en disposa. Quan li
correspongui l’Ajuntament el donarà a conèixer a tothom i es posicionarà. Afegeix que és un
projecte molt important per Gelida i per la comarca. No ens mantindrem al marge, ans al
contrari, cal donar l’impuls i facilitar dins dels possibles l’execució de projectes com aquest
per tot el que representen. L’alcalde de Sant Llorenç que està en la mateixa línia, ha
demanat a l’empresa un acte públic al municipi.” La meva intenció no és tirar-li res en cara
en relació al que ha dit o no, o al que s’hauria de fer o no, però sí que és cert que aquest
projecte avarca moltes hectàrees de Gelida, més que de Sant Llorenç i sí que ens agradaria
que vostè prengués la decisió, com va fer el senyor Jordi Ferrer l’alcalde de Sant Llorenç, i
és convidar aquest grup aquí a Gelida i que siguin ells que presentin aquest projecte ja que
ens afecta com a gelidencs. Entenem que està en un avanç de pla, sabem que no és un
projecte consolidat, sinó que està en pla d’avaluació però com que ja ha sortit a la premsa i
ha hagut una reacció molt ràpida, l’únic que li demanem és que ja que com a Ajuntament no
ens podem posicionar fins que no hi hagi una aprovació des de la OTA, estaria bé que la
població de Gelida pogués tenir una visió directament des del grup Ametller de què és el que
vol fer al nostre territori i que prengui la mateixa posició que va prendre el senyor Jordi
Ferrer i convidi al grup Ametller a que vingui a explicar a Gelida quin es projecte que tenen.
Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Bé. Les manifestacions que surten aquí són del tot certes i són fruit de
l’assistència a la roda de premsa de presentació de ca l’Ametller, que es va fer al museu del
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Vi de Vilafranca, al Vinseum, en la qual tant a l’alcalde de Sant Llorenç com a mi se’ns va
fins i tot convidar a formar part de la mesa de presentació del projecte, cosa que vam
declinar des del moment en què nosaltres no podíem presentar un projecte que és d’una
empresa i que l’Ajuntament de Gelida ni tan sols ha informat en cap moment. Per tant, no en
volíem ser partícips. És veritat que hi havia hagut converses prèvies, perquè evidentment,
abans d’elaborar un avanç de Pla Especial per part de l’empresa amb tot el que això
representa, en quan a tècnics, en quant a paràmetres que marca el planejament, als usos
del sòl no urbanitzable, etc, van haver-hi unes converses prèvies on ells van expressar
aquesta voluntat de tirar endavant aquest projecte, però seguint les tramitacions que estan
marcades. Ells van presentar aquest avanç de Pla especial i l’Ajuntament el que va fer és
donar-ne trasllat, perquè ha de ser així, igual que va fer l’Ajuntament de Sant Llorenç i hem
tingut les converses per si ells volien presentar això aquí a Gelida, i l’Ajuntament en cap cas
els ha dit que no ho fessin, sinó que ho fessin si ho consideraven convenient. També és
veritat que el dia 31 de gener, la Comissió d’Urbanisme havia d’informar sobre l’avanç de pla
i la única notícia que tenim és que es va deixar sobre la taula i per tant, desconeixem el
contingut d’aquest informe o les motivacions que han fet que es deixés sobre la taula. Per
altra banda l’Ajuntament de Gelida no va ser comunicat per part de la OTA implicada, ni tan
sols tampoc l’Ajuntament de Sant Llorenç i per tant, les últimes converses que hi ha hagut
amb el Josep Ametller feien entendre que ell tampoc coneixia amb exactitud els motius del
perquè s’havia quedat sobre la taula i que en aquests moments no sabia si presentaria
aquest avanç aquí a Gelida, perquè estava a l’espera de veure quines eren les clàusules o
prescripcions que hi havien a l’nforme de la OTA i que anaven també vinculades a la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona.»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «Moltes gràcies. Senyor Francesc de Gironella.»
Pren la paraula el senyor Francesc de Gironella Bertran, regidor de CDC:
Francesc de Gironella: «Gràcies senyor alcalde. És una pregunta que anem fent de
manera recurrent i sembla que anem arribant a un punt, però no hi arribem del tot. És el
tema de l’aparcament al CEIP Les Fonts, que s’està convertint en un tema greu de trànsit.
La ultima vegada que ens van dir que estaven preparant una iniciativa que volien comentar
amb els veïns i volia saber si això ja s’ha traslladat i si hi ha hagut resposta per part del
veïnat. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Hi ha demanada entrevista amb la presidenta de l’Associació de Veïns del
barri, per presentar-li una proposta que caldrà avaluar. Estem amb una disfunció perquè per
una banda és possible que millorem el tractament d’aquell espai d’aparcament que hi ha, i
que es podria visualitzar millor que allò és un àmbit d’aparcament i després s’està plantejant
fins i tot la possibilitat del canvi d’un únic sentit de circulació. Però, tal com es va fer l’any
2012, voldríem tractar-ho amb l’Associació de Veïns, que en el seu moment es van definir i
entenem que cal que es defineixin ara. És un dels plantejaments. Hi havia una tercera
possibilitat que en aquests moments no sabem si pels recursos policials de què disposem
seria prou valida, però som conscients d’aquesta problemàtica i intentarem donar-hi solució
des d’aquesta fórmula.
Senyora Lluïsa Llop, d’ERC.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d’ERC:
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

Lluïsa Llop: «Nosaltres tornaríem, perquè veníem amb el mateix retall de diari que
explicava la Susanna Costa, exactament amb el mateix paràgraf. Inicialment, quan vostè
deia que era cert el que deia el paràgraf ens ha semblat curiós perquè de fet diu: ”Nosaltres
no podem donar a conèixer un projecte que té la Generalitat i que aquest Ajuntament no el
disposa.” Això no és cert, l’Ajuntament sí que disposa del projecte i la Bústia diu això. Que
no en disposa. Després vostè ja ha anat explicant que l’havien rebut, l’havien remès i que el
que no estava és informat per l’Ajuntament. d’acord. Potser se li hauria de dir a la Bústia que
hauria d’explicar les coses una mica millor perquè això és el que ha llegit tothom, que
l’Ajuntament no sap res d’un projecte que li fan aquí de 200 hectàrees i escaig. Això és un
tema periodístic, Segona cosa, més enllà de que l’Ajuntament no l’hagi informat, aquest és
un projecte enorme, molt important i si es considera com vostè diu que té moltes coses
positives i no entraré tan sols a debatre-li si és així o no, el que sí que és cert és que és un
projecte que impacta en Gelida i que és un projecte que l’Ajuntament té des del 21 de
setembre de l’any passat i que entenem que és un tema que no és només un tema del
govern municipal, sinó que és un tema també de la població. Nosaltres sí que entenem que
no ho deixem a criteri del Josep Ametller si venen o no a explicar-ho sinó que no crec que
com a Ajuntament se li ha de demanar al grup Ametller que vinguin a explicar aquest
projecte. És un projecte que passi el que passi, inclús si es valora que les opcions són
vàlides per Gelida, el que és cert és que impactarà. 200.000 visites a l’any, és un gran volum
de moviment i per tant, com a poble hem de prendre una decisió, tots plegats. No és una
cosa que queda circumscrita, sinó que si alguna cosa que ens pot afectar en el dia a dia i a
la vida, és aquest projecte, com a gelidencs, i per tant, jo crec que se li ha d’exigir al grup
Ametller i crec que és l’alcalde qui ha de fer aquest trasllat i aquesta exigència, que vingui a
explicar a la gent de Gelida. La gent, en algun moment s’haurà de posicionar, haurà de
creure si és positiu o no per ells No es pot portar amb opacitat des del setembre que ho
coneix l’Ajuntament. No pot ser que surti perquè ho veiem a les notícies perquè la gent de
Boscverd és notificada i ho posa en coneixement de tothom, i per tant, el primer que s’ha de
fer per tenir una opinió és conèixer les coses, per tant que vinguin i ho expliquin i que la gent
pugui començar a formar-se un criteri.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Susanna Costa, afegeixi i després contesto.»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «És que va molt lligat amb el que comenta la companya. Ens trobem que
un bon matí surt una notícia al diari, a la Bústia i al Cargol i la població de Gelida ha de
saber coses que podrien passar o que s’estan enfocant cap a Gelida a través dels diaris i
l’Ajuntament no diu res i nosaltres com a regidors podem tenir accés més directe amb
l’alcalde i podem explicar-nos les coses i podem entendre quina és la posició de
l’Ajuntament, però els veïns no tenen aquesta facilitat. I és per això que els hi estem
demanant que puguem tractar aquest tema i m’agrada molt com ho diu ERC, de parlar
aquest tema entre tots i decidim entre tots si realment, entre nosaltres i Sant Llorenç, si
realment és un projecte que ens interessa o no, o almenys prendre partit. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Reitero que per part sí que hi ha una voluntat de fer aquesta exposició, però
també és veritat que hi ha la voluntat de saber que esdevé de l’informe de la OTA perquè
pot variar sensiblement el propi projecte.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d’ERC:
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Lluïsa Llop: «El que li demanaria en aquesta mateixa línia, és comunicació, en aquest
projecte que és cabdal, més comunicació. Si conviden l’alcalde a la presentació al Vinseum i
convida a tot l’equip de govern, no hagués costat tant avisar a la resta de regidors a un acte
com aquest perquè és important.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Segurament. Moltes gràcies Senyora Susanna Costa, de la CUP.»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «Un altre tema que volem posar sobre la taula és el tema del ROM. Sabem
que es van fer unes comissions i els grups van presentar diferents esmenes o al·legacions i
sabem que el departament de Secretaria ja les té recollides i voldríem saber com està
aquest tema, perquè sí que ens agradaria que si no hi ha cap Comissió prevista en breu per
tractar aquest tema, ens agradaria que ens fessin arribar aquestes al·legacions abans de fer
cap comissió.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Més que les al·legacions recollides, tot el que es va aportar, s’ha valorat per
saber quines podien ser admissibles sota criteri jurídic, una altre cosa és que es puguin
debatre a nivell polític,. La setmana vinent se’ls hi farien arribar i d’aquí a 15 dies, en dijous
hi hauria la reunió del grup del ROM per posar sobre la taula el que cadascú consideri.
Senyor Francesc de Gironella.»
Pren la paraula el senyor Francesc de Gironella Bertran, regidor de CDC:
Francesc de Gironella: «Gràcies senyor alcalde. Ens van fer arribar un calendari amb els
plens, informant que s’havia passat a la quarta setmana, hem d’entendre que això serà així
a partir d’ara definitivament?»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Hi ha hagut un retard en aquest que ja els hi vaig comentar, però sí,
s’endarrerirà la celebració del Ple una setmana i ara serà el quart dimarts de cada dos
mesos.
Senyor Daniel Garcia Peris »
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «Gràcies senyor alcalde. El passat 16 de gener van començar unes obres
per renovar la vorera del carrer Anoia i els veïns es van assabentar just tres dies abans per
una carta a la bústia o alguns altres ho van saber quan van veure que els arbres estaven
tots tallats, els 30 que hi havia. Entenem que l’obra es va fer per renovar la vorera, provocat
en bona part per aquests arbres, però realment caldria preguntar-nos si eren tots, que
creiem que eren la meitat aproximadament, si es podrien haver trasplantat o si els arbres
que es plantaran, que es deien en aquesta carta a la bústia, diuen que son magnòlies. Són
aquests els millors? o no? També ho eren els que s’havien plantat deu anys enrere i cal
veure on som ara. La qüestió és que no s’ha consultat als veïns en cap moment i s’han
trobat aquesta obra, amb l’impacte de la tala dels arbres i voldríem que hi hagués hagut
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algun debat previ amb els veïns i també una consulta del que realment volen, perquè no
podem fer que els veïns siguin espectadors del que passa al seu carrer.»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Serveis:
Carlos Arranz: «Bé. Com vostè n’és coneixedor al carrer Anoia hi havia una problemàtica
molt important en aquests arbres. Una problemàtica que ve si no ho recordo malament, des
de l’any 2005 que es van plantar. No és responsabilitat meva ni de l’equip de govern la
plantació d’aquests arbres, ja que segurament en aquell moment segurament van estar mal
aconsellats pels serveis tècnics o pel serveis de jardineria i potser no es va ser prou diligent
a l’hora de demanar altres opinions sobre quins eren els arbres més adequats, cosa que sí
que es va fer al revolt de Can Bargalló, per exemple que si van posar magnòlies i jo crec que
va ser un encert. Aquí no es va encertar en l’elecció de l’espècie ni en la ubicació. Són
arbres que al meu entendre se’n van posar en excés i que aquest accés complicava i l’accés
als guals i complicaven també el tema de la llum perquè hi havia molts arbres ubicats sota la
llum i generaven una ombra i amb el que han anat creixent quedaven les voreres molt
fosques. Vostè que és veí d’aquella zona segur que n’és coneixedor. Per tant, el tema del
transplantament era absolutament inviable per la quantitat d’arrels que havien generat
aquests arbres i les garanties d’un èxit quasi nul en el transplantament i per això s’ha hagut
de fer un destoconat molt intens d’aquests 30 arbres. Recordem que són unes voreres que
estan molt densificades i que per això està costant molt passar el tub de l’aigua, perquè hem
aprofitat per renovar la part de canonada d’aigua que no s’havia renovat anteriorment. Són
voreres on hi passa el gas, on hi passa l’enllumenat públic, on hi passa l’aigua, on hi passa
la baixa tensió i on hi passa Telefònica. Les mateixes arrels fan gairebé impossible el
transplantament, perquè estan creuades amb tots els serveis, i això és el què fa que
haguem escollit reduir a 20 el número d’arbres i que es faci una disposició força acurada en
el tema dels guals, no diria personalitzada, però s’ha consultat a molts dels veïns. Jo he
estat parlant prèviament amb molts dels veïns, i tots els que he consultat jo consideraven
que el més idoni i oportú era tallar aquests arbres. Recordem també que la magnitud de com
estaven d’aixecades les voreres encara és més visible ara que quan hi havia els arbres i feia
impossible, al meu entendre, una solució que no fos aquesta.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «Potser segons el seu parer ha consultat amb molts veïns, evidentment no
ho ha consultat en un procés públic que és el que hauria d’haver fet, perquè com vostè ha
dit, jo sóc d’aquell carrer i a mi ningú no m’ha consultat i segur que com jo n’hi ha molts més.
Només s’ha de dir que està seguint el mateix procediment que es va seguir fa deu anys
quan es va fer aquest altre canvi d’arbrat. Una consulta a algun veí, a algun conegut, a algú
que parla més. Jo crec que hem de seguir uns procediments com els que hem aprovat
abans en altres punts, amb una normativa de transparència, de govern obert, de parlar i fer
un debat previ sobre el que s’ha de fer als carrers en aquest cas i no ens posarem en la
tipologia d’arbre, jo crec que han de ser els tècnics els que han de dir quin és l’arbre correcte
i la distància entre els arbres que també coincideixo en que són pocs. Per exemple, en la
nota que han passat als veïns, diu que es plantaran jardineres amb flors de temporada.
Suposo que els veïns que ha consultat ja els hi deu anar be la seva elecció, però als que no
ha consultat no ho sabem. La qüestió és que creiem que tot s’ha de consultar i s’ha de parlar
perquè realment els veïns són els que han de decidir com volen el carrer, i el tema de fer
uns parterres amb flors de temporada en uns carrers que són estrets pels estàndards per
plantar aquests tipus de jardineres, creiem que s’hauria de parlar abans.»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Serveis:
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Carlos Arranz: «Les voreres són igual d’amples que les d’abans i la flor de temporada i les
jardineres, que crec que són dues, es posaran en els espais més llargs i que ho permeten,
és una opció que pren l’equip de govern. Crec que hem de ser prou responsables com per
prendre opcions que considerem oportunes i després ja es valoraran. No podem estar
consultant a tothom i per tot del que s’ha de tirar endavant.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «Jo crec que consultar a tothom és important i més quan és canvi bastant
important, i si no es coneix, quan arribes et trobes amb tota aquesta transformació.
Igualment, dins d’aquesta falta de consulta també veiem certa improvisació perquè la
concessió per fer les obres es va aprovar el 12 de gener, al 16 començaven les obres i
veiem un una acta de Junta de Govern que el dia 19, tres dies després de començar les
obres s’aprova el Pla de Seguretat amb Construccions Vives.»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Serveis:
Carlos Arranz: «Això és correcte, perquè el tema està en què Construccions Vives encara
no ha començat, no ha entrat a l’obra. De moment només ha entrat SOREA. Construccions
Vives, tenim previst que segurament entri la setmana vinent, per tant, miri si han passat dies
encara. La improvisació en aquesta obra no existeix.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «Li puc donar més exemples. Prohibeixen aparcar a tot el carrer durant tota
l’obra, i la força dels veïns que van aparcant perquè no s’està fent l’obra com diuen i els
força a canviar l’horari.»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Serveis:
Carlos Arranz: «No. No ens força a res. Inicialment es fan unes cates i veus com està la
situació del terreny. Moltes vegades els informes que tens de les companyies no
coincideixen amb els informes reals del què hi ha sota la vorera, i es fan les cates. Les cates
a inici final i mig donen així. SOREA inicia el procés i diuen que el ritme serà de 20-30
metres diaris. En el moment en que veuen que està en més mal estat, s’alenteix l’obra. Per
tant, al cap de dos dies es pren la decisió de que no cal tenir tots els espais sense poder
aparcar, si no que decidim anar fent per trams i es va movent l’obra poc a poc, traient les
senyals el dia abans perquè els veïns vegin que poden aparcar tranquil·lament. I estem
hipotecant en aquest cas 10 o 12 espais de cotxes conforme va avançant l’obra.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «Crec que els veïns ja veien que no s’estava fent l’obra, perquè aparcaven
entre els cons.»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Serveis:
Carlos Arranz: «Fixi’s vostè que els veïns no és que no ho veiessin sinó que han estat del
tot respectuosos amb les senyals que hi havia i quan vam veure que anàvem més lents del
que estava previst inicialment ens va fer decidir a treure-les. El que sí que segurament
s’hauran de treure les places d’aparcament quan entri Vives perquè faci l’aixecament de tota
la vorera, que serà molt més ràpida, més immediata i més d’impacte. Després tornarem anar
per trams, quan es faci el bordó i el panot.»
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Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «Sento discrepar però no és que els veïns hagin estat respectuós, és que
se’ls ha forçat a no ser respectuosos, perquè aparcar entre els cons, quan hi ha una senyal
que diu prohibit aparcar des del 16 de gener fins a final d’obra, no és la manera de que
siguin respectuosos sinó que han vist que hi ha una falta d’aparcament. Igualment, respecte
a SOREA, avui per exemple, hi havia anunciat un tall de subministrament d’aigua que no
s’ha produït, i en canvi hi ha hagut talls de subministrament que no s’han anunciat.»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Serveis:
Carlos Arranz: «Exacte. S’ha produït des del carrer Sant Antoni. Dir-li que abans de que
entrés SOREA, durant dos dies no es va deixar aparcar en tot el carrer perquè era necessari
pel tallat i destoconat dels arbres, que es va haver de fer de punta a punta perquè no es
podia fer d’altra manera. A l’entrar SOREA, ja va ser quan es va adaptar aquesta mobilitat
de les places d’aparcament. Crec sincerament, que s’ha fet de la manera que menys
molesta és per als veïns, sabent que és una obra complicada i intentant cada dia obrir i
tancar cada tram amb sorra per deixar que s’hi passi. Aquestes obres són fàcils sobre el
paper però són complexes, hi ha tuberies antigues que quan es toquen rebenten i s’ha de
tallar l’aigua. Si hi ha estat alguna estona, no és el mateix estar amb els plànols al davant,
que amb la màquina picant i que moltes vegades representava que la tuberia havia d’anar a
20 cm per sota i en canvi està a tocar. O el tub de la llum o el del gas i les obres amb tants
serveis són molt complexes.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «El que sí que demanaria és que de cara a les properes obres es tingui en
compte la opinió dels veïns, de tots, amb un procés obert i que també reconsideri la seva
opció de plantar plantes de temporada i fer uns parterres.»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Serveis:
Carlos Arranz: «No, meva no. Igual que l’escollir els arbres, que m’he intentat assessorar
pel tècnics, i per part d’un parell d’empreses de jardineria i com que vostè ja havia preguntat
què es faria amb els escocells i arbres del carrer Anoia, que estaven les voreres molt
malmeses i jo li vaig dir que es prendrien decisions per arreglar-ho i m’he intentat
assessorar-me, durant els mesos de maig, amb el moviment al qual ens vam adherir, Viles
Florides,que són especialistes en arbres i ens van aconsellar que l’arbre que ens donaria
menys problemes a nivell d’arrels, seria la magnòlia i que anàvem a tret segur i esperem que
aquesta decisió no sigui errònia, però hem buscats diverses opinions per intentar encertarla.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «Recordo aquesta pregunta. Justament aquesta obra de posar alguna mena
de paviment als escocells que es va fer al 2011, abans de les eleccions, i ara també veiem
que va ser una decisió errònia, perquè surten unes pedretes d’allà que provoquen
relliscades, i ara s’hauran de treure d’aquell i d’altres carrers.»
Pren la paraula el senyor Carlos Arranz Barquet, regidor de Serveis:
Carlos Arranz: «El problema no ve dels escocells sinó que ve dels arbres.»
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Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «Això és un fenomen que passa a d’altres carrers de Gelida.»
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: «Aquest Ple hem vist que està molt marcat per la transparència i volíem
preguntar-li si té pensat de fer alguna audiència pública aviat perquè els convidats ens
puguin expressar a l’Ajuntament els seus problemes, les seves inquietuds. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «No li puc dir que immediatament estigui previst això. Gràcies. Senyor Francesc
de Gironella.»
Pren la paraula el senyor Francesc de Gironella Bertran, regidor de CDC:
Francesc de Gironella: «Volíem saber si s’ha avançat en algun aspecte del tema de
l’aparcament de l’estació.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «De l’aparcament de l’estació és possible que dijous tinguem el projecte
presentat per part dels tècnics redactors per mirar de que pugui ser aprovat. Un projecte que
d’altre banda s’està valorant que contempli la retirada dels pals que hi ha al mig de telefonia
i d’enllumenat, que permetrien guanyar algunes places i soterraríem els serveis, però s’està
valorant i és possible que dijous tinguem el projecte.»
Senyora Lluïsa Llop.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «En aquest cas, un prec de fa anys, diria. Ens trobem amb una pràctica
habitual de l’equip de govern, en què com ara es tracten diferents preguntes, se’ls hi
plantegen qüestions, se’ls hi demanen coses, se’ls hi presenten mocions, etc i es va
treballant en diferents àmbits. No en sabem res fins que arriben les informatives i llavors,
imagino que perquè no ho preguntem al ple, ens arriba com un allau de convocatòries,
informacions o converses en que ens asseguren que al cap de dos dies ens convocaran.
Això vol dir que aquest cop la Comissió de Cultura, el dia de les informatives, quan havíem
tingut el Ple al novembre i se suposava que al desembre ho tindríem tot fet i no n’havíem
sabut res mes, el dia de les informatives se’ns explica quan es convocarà, ens donen un
text. Del sistema de gestió del carburant, també fa mesos que ho vam passar ara, quan
s’apropava tot plegat, hem de quedar ja. Avui ens ha arribat la convocatòria del Consell
Municipal d’Educació. Avui, a pregunta de la senyora Susanna Costa, també ens diuen que
el ROM el tindrem la setmana que ve. No cal que ens esperem a què vingui un Ple, per
evitar les preguntes, perquè això casualment sempre coincideix amb Ple ordinari. Podem
anar-les fent i no cal que tres dies abans del Ple ens comencin a dir que ens convocaran a
tot. El prec és que anem fent les coses i no cal esperar-nos a que ens convoquin a tot
alhora.»
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Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Molt bé. Gràcies, senyora Susanna Costa, de la CUP.»
Pren la paraula la senyora Susanna Costa Pérez, regidora de la CUP:
Susanna Costa: «És la darrera pregunta o prec. Estem veient que quan tenim Ple ordinari,
comencem a les 9 del vespre i ara ja són les 00:30 de la matinada i voldríem preguntar si hi
ha alguna possibilitat de fer algun canvi d’estructura del Ple, si es podria començar abans, si
se’n podria fer un cada mes per no tenir tanta matèria i no haver d’estar tres hores aquí.
Trobar la manera de fer alguna cosa més pedagògica, perquè això de pedagògic en té poc.
A més tenint públic, avui segur que voldran aportar alguna cosa. Sempre hi ha preguntes del
públic. A vegades ens trobem que marxen perquè ja és molt tard. Potser facilitar, fer les
coses d’una altra manera. De moment hem canviat als dimarts per no coincidir amb el
Consell Comarcal. Ho deixo obert, és simplement una aportació per valorar dintre de la
legalitat, si hi ha alguna altra manera de celebrar aquests Plens. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «És un tema que s’haurà de decidir i que ja en parlarem. El tema dels horaris,
sempre s’han estipulat a partir de les 21:00 h. Hi ha plens en què hi ha més contingut que en
d’altres. Podem valorar-ho, no li diré que no perquè també ens sap greu a nosaltres.
Senyora Lluïsa Llop.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «Darrera cosa, precisament pel que deia la companya de la CUP de que hi ha
públic i per tant tot i que tenim més coses i ho deixarem aquí. Un comentari amb el seu
permís. Demà a la tarda comença al Parlament el Ple on es debat la modificació de la Llei
de Vegueries on hi va la inclusió de la Vegueria del Penedès, i que tot sembla que segur que
a partir de demà tindrem Vegueria Penedès. Això és degut a que moltíssima gent,
especialment de la Plataforma per la Vegueria pròpia hi ha lluita des de anys i panys i per
tant des del grup d’ERC estem molt satisfets de veure néixer aquesta Vegueria Penedès que
ens ha de permetre apropar més serveis als ciutadans i juntament amb el Pla Territorial
Parcial del Penedès, tenir una millor actuació comunitat de territori i que hi hagi moltes més
oportunitats i o siguem sempre a la cua d’una banda o de l’altre. Entenem que és una bona
notícia i volíem compartir-la.»
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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