ACTA DE SESSIÓ DEL PLE
DE L’AJUNTAMENT DE GELIDA
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 05/2017
Caràcter: ordinària
Data: 26 d’octubre de 2017
Horari: de 21:15 a 00:15 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, regidor
Sergi Sarmiento Garcia, regidor
Jesús Gómez Morón, regidor
Josep Anfruns Daví, regidor
Lluïsa Llop Fernàndez, regidor
Margarida Bertran Morell, regidora
Daniel Garcia Peris, regidor
Francesc de Gironella Bertran regidor
Jordi Bofill Abelló, regidor
Mª José 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 21:15 hores del dia 26 de octubre 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
dia 26 d’octubre, que és la que supliria a la que s’havia de dur a terme el 26 de setembre i
que tots els grups varem decidir de posposar-lo per la data d’avui.»
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A)

PART RESOLUTIVA

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 04/2017, DE 25 DE
JULIOL
El primer punt de l’ordre del dia és la lectura i l’aprovació de l’acta de la sessió anterior.
L'alcalde pregunta si algun membre de la corporació ha de formular alguna observació a
les actes de les sessions anteriors que s’han distribuït amb la convocatòria.
No se’n formula cap, per la qual cosa, de conformitat amb el què disposa l’article 110.3
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, se sotmeten a votació les actes de les sessions
anteriors, les quals s’aproven concorrent els vots favorables de la unanimitat dels
membres assistents a la sessió.
2. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL PER A L’EXERCICI 2016
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El següent punt de l’ordre del dia és l’aprovació definitiva del Compte
General per a l’exercici 2016. Aquests comptes del pressupost de l’exercici 2016 van ser
presentats en Comissió Especial de Comptes el 13 de juliol, informats favorablement.
Aleshores es va establir el termini per presentar-hi al·legacions, objeccions o
reclamacions. No se’n va presentar cap i, per tant, el que avui es duria a terme és
l’aprovació definitiva d’aquest Compte General. Un Compte General que estableix entre
altres, el balanç, el compte de resultat econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria.
Dit això, passaria a la lectura de la proposta:»
«Informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en la sessió de 13 de juliol
de 2017, el Compte, amb l’informe de la Comissió, es va exposar al públic, mitjançant la
publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la província de 31 de juliol de 2017, i al tauler
d’anuncis de la corporació, per un termini de quinze dies hàbils, durant els quals i vuit
més els interessats van poder presentar-hi reclamacions, objeccions o observacions.
Atès que durant el termini assenyalat no se n’ha presentat cap;
Vist el que disposen els articles 22.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local; 52.2 f) 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; 212.4 i 5 i 223.2 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals; 9.1 de la Llei 6/1984, de 5 de març i l’Ordre EHA 4041/2004, de 23
de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat pública,
de la Sindicatura de Comptes;
Es proposa al Ple de la Corporació el següent acord:
1er. Aprovar el Compte general de la corporació corresponent a l’exercici de 2016 està
format pel de la pròpia corporació, pel Patronat Municipal d’Esports, pel Patronat
Municipal de Cultura, pel Patronat Municipal de l’emissora Municipal i per la Societat
Gelida Iniciatives S.A. Els comptes anuals que integren el Compte general són els
següents:
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-

Balanç.
Compte del resultat econòmic patrimonial.
Estat de canvis en el patrimoni net.
Estat de fluxos d’efectiu.
Estat de liquidació del Pressupost.
Memòria.

Als comptes anuals s’uneix la documentació complementària següent:
-

Acta d’arqueig de les existències en Caixa referides a fi d’exercici
Certificacions de cadascuna de les entitats bancàries dels saldos que hi ha en
aquestes a favor de l’entitat local referits a fi d’exercici

2. El Compte general posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari:
a) Aspecte econòmic
El Compte del resultat econòmic-patrimonial presenta aquest resultat, és a dir, l’estalvi
positiu o negatiu, referit a l’exercici, obtingut per comparació de dues corrents, positiva i
negativa, desenvolupada cadascuna d’elles en funció de la naturalesa econòmica de les
operacions:
-

La positiva recull els ingressos i beneficis.
La negativa recull les despeses i pèrdues.

ENS
AJUNTAMENT DE GELIDA
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA
PATRONAT
EMISSORA
MUNICIPAL
RADIO

Resultat pressupostari de l’exercici
306.349,49 €
74,52 €
3.197,15 €
6.548,03 €

b) Aspecte financer
1. Romanents de tresoreria
Els romanents de tresoreria de lliure disposició per a despeses generals al final de
l'exercici pels diferents ens han estat els següents:
ENS
AJUNTAMENT DE GELIDA
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA
PATRONAT
EMISORA
MUNICIPAL
RADIO

IMPORT ROMANENT
492.636,62 €
54.338,19 €
10.092,71 €
34.000,71 €

2. Endeutament i estalvi net
1)

Ràtio d'estalvi net
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AJUNTAMENT DE GELIDA

Import

Drets reconeguts Cap. 1 a 5 (Sense QU i CCEE)

6.574.146,23 €

Obligacions reconegudes Cap. 1, 2 i 4

5.605.356,56 €

Estalvi brut

968.789,67 €

Anualitat teòrica s/ art. 53 RDL 2/2004

587.096,70 €
0,00 €

Despesa finançada amb romanent (Cap. 1,2 i 4)

Estalvi net

381.692,97 €
5,80%

Ràtio estalvi net

PATRONAT MUNICIPAL ESPORTS

Import

Drets reconeguts Cap. 1 a 5

448.485,67 €

Obligacions reconegudes Cap. 1, 2,3 i 4

448.411,15 €
74,52 €

Estalvi brut
Anualitat teòrica s/ art. 53 RDL 2/2004

0,00 €

Despesa finançada amb romanent (Cap. 1,2 i 4)

0,00 €

Estalvi net

74,52 €

Ràtio estalvi net

0,016%

PATRONAT MUNICIPAL CULTURA

Import

Drets reconeguts Cap. 1 a 5

91.774,43 €

Obligacions reconegudes Cap. 1, 2,3 i 4

88.577,28 €

Estalvi brut

3.197,15 €

Anualitat teòrica s/ art. 53 RDL 2/2004

0,00 €

Despesa finançada amb romanent (Cap. 1,2 i 4)

0,00 €

Estalvi net

3.197,15 €
3,48%

Ràtio estalvi net

PATRONAT EMISSORA MUNICIPAL RADIO

Import

Drets reconeguts Cap. 1 a 5

26.272,89 €

Obligacions reconegudes Cap. 1, 2,3 i 4

19.724,86 €

Estalvi brut

6.548,03 €

Anualitat teòrica s/ art. 53 RDL 2/2004

0,00 €

Despesa finançada amb romanent (Cap. 1,2 i 4)

0,00 €

Estalvi net
Ràtio estalvi net

6.548,03 €
24,92%
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2)

Ràtio legal d'endeutament
Deute a

Ingressos Corrents

Ràtio

Ingressos Corrents

Ràtio

31/12/2016

2016

endeutament

2016 consolidats

endeutament

(sense QU i CCEE)

consolidat

(sense QU i CCEE)
Endeutament
Corporació

2.705.582,15 €

6.574.146,23 €

6.819.462,40 €

41,15 %

c) Aspecte patrimonial
El Balanç presenta la posició del patrimoni referida al tancament de l’exercici. S’estructura
a través de dues masses, actiu i passiu, desenvolupades cadascuna d’elles en
agrupacions que representen elements patrimonials homogenis:
-

L’actiu recull els béns i drets, així com les possibles despeses a distribuir en varis
exercicis.
El passiu recull les obligacions i els fons propis.

ENS
AJUNTAMENT
DE GELIDA
PATRONAT
MUNICIPAL
D’ESPORTS
PATRONAT
MUNICIPAL DE
CULTURA
PATRONAT
EMISORA
MUNICIPAL
RADIO

ACTIU

28.799.831,88€

23.974.189,48€

FONS DE
MANIOBRA
440.792,76€

119.085,91€

119.085,91 €

112.307,73 €

54.338,19 €

15.894,23 €

15.894,23 €

15.385,74 €

10.092,71 €

61.850,37 €

61.850,37 €

61.766,47 €

34.001,71 €

28.799.831,88€

PASSIU

FONS PROPIS

d) Aspecte pressupostari
La liquidació del Pressupost presenta els resultats següents:
AJUNTAMENT DE GELIDA
a)

Pressupost d’ingressos:

Previsions inicials:
Modificacions:
Previsions definitives:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Drets recaptats nets:

6.328.503,00 €
825.738,38 €
7.154.241,38 €
6.617.979,72 €
195.881,88 €
5.823.675,13 €
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39,67 %

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

c)

6.328.503,00 €
825.738,38 €
7.154.241,38 €
6.379.880,25 €
6.379.880,25 €
6.311.630,23 €
6.213.593,77 €
6.208.256,93 €

Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre:

Drets reconeguts nets:
Drets recaptats nets:
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre:

6.617.979,72 €
5.823.675,13 €
794.304,59 €

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

6.311.630,23 €
6.208.256,93 €
103.373,30 €

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

e)

4.129.942,61 €
1.326.061,00 €
2.414.519,03 €
527.969,90 €
210.402,94 €
311.839,74 €

Resultat pressupostari de l'exercici: El resultat pressupostari de l’exercici ve
determinat per les diferències entre els drets pressupostaris liquidats o reconeguts
nets i les obligacions pressupostàries reconegudes netes durant el mateix exercici. El
resultat pressupostari ajustat s’obté, sumant les desviacions de finançament
negatives i els crèdits finançats amb romanent líquid de tresoreria i restant les
desviacions de finançament positives, al resultat pressupostari.

Drets reconeguts nets:
Obligacions reconegudes netes:
Resultat pressupostari:
Desviacions de finançament en despeses amb finançament
afectat:
Positives:
Negatives:
Crèdits finançats amb romanent líquid de tresoreria

6.617.979,72 €
6.311.630,23 €
306.349,49 €

98.552,46 €
63.886,15 €
45.454,66 €
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0,00 €
317.137,84 €

Resultat d'operacions comercials:
Resultat pressupostari ajustat:

f)

Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals:
Durant l’exercici, determinades despeses de capital, s’han finançat amb romanent de
tresoreria de lliure disposició.

g)
Org

Pro

Eco

Crèdits
Totals

10
13

4
4

6
6

10

1

6

3

9

6

9

1

6

Camí Martivell-Ordal
Equips processos
informació
Adequació espais
forestals
Millora equipaments
culturals
Barris i urbanitzacions,
millores
Vies urbanes, etc…
TOTAL

Obligacions

824,92€
10.469,17€

576,51€
8.076,39€

Import
finançat
amb
romanent
576,51 €
5.843,26 €

12.504,99€

12.468,00€

9.047,62 €

19.005,00€

13.580,07€

13.575,07 €

49.306,79€

22.718,99€

16.412,20 €

92.110,87€

57.419,96€

45.454,66 €

h) Desviacions positives i negatives de l’exercici: Les desviacions de finançament
imputades a l’exercici dels diferents projectes de despesa que tenen incidència en la
liquidació pressupostària de l’exercici 2016 són les següents:
Nom del
projecte
2008
2013
2014
2015
2016
2016
2016
2016
2016

i)

2 SAM
2 SSTT
2 ADMIN
8 SSTT
2 SSTT
2 SSTT
2 SSTT
2 SSTT
3 PERSO

1
5
1
1
1
11
3
9
1

Denominació

Desviacions Desviacions

Manteniment espais públics
Depuradora d’aigües residuals
Equips per processos d’informació
Aparcament estació Renfe
Aparcament estació Renfe
Obertura franja perimetral Safari
Barris i Urbanitzacions
Millora equipament s culturals
Retribucions plans ocupació
Total

positives
negatives
2.366,90 €
7.654,67 €
-40.218,31 €
-3.667,84 €
-20.000,00 €
19.504,02 €
16.653,14 €
4.123,78 €
17.645,93 €
30.604,02 €
98.552,46 €
-63.886,15 €

Romanents de crèdit:

Crèdits definitius:
Obligacions reconegudes:
Romanents de crèdit:

7.154.241,38 €
6.311.630,23 €
842.611,15 €
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j)

Romanent de tresoreria:

Drets pendents de cobrament a 31 de desembre:
Del Pressupost corrent:
De Pressupostos tancats:
D'operacions comercials:
D'operacions no pressupostàries:
Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva (-)
Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:
Del Pressupost corrent:
De Pressupostos tancats:
De devolució d'ingressos No Pressupostaris:
D'operacions comercials:
D’operacions no pressupostàries:
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva:
Fons líquids a 31 de desembre:
Romanent de tresoreria total:
Saldos de dubtós cobrament
Afectat a despeses amb finançament afectat:
Romanent lliure per a despeses generals:
Despeses pendents d’aplicar devolucions d’ingressos pendents de
pagar
Romanent ajustat lliure per a despeses generals:

3.313.962,25 €
794.304,59 €
2.414.519,03 €
0,00 €
105.138,63 €
32.366,34 €
1.807.699,36 €
103.373,30 €
311.839,74 €
0,00 €
0,00 €
1.392.486,32 €
4.478,00 €
859.448,46 €
2.337.823,01 €
1.186.234,85 €
658.951,54 €
492.636,62 €
80.173,07 €
412.463,55 €

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
a) Liquidació pressupost d’ingressos:
Previsions inicials:
Modificacions:
Previsions definitives:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Drets recaptats nets:

470.266,00 €
0,00 €
470.266,00 €
448.485,67 €
0,00 €
427.243,17 €

b) Liquidació pressupost de despeses:
Crèdits inicials:
Modificacions:
Crèdits definitius:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments ordenats:
Pagaments líquids:

470.266,00 €
0,00 €
470.266,00 €
448.411,15€
448.411,15 €
448.411,15 €
448.681,68 €
448.286,52 €
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c) Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre:
Drets reconeguts nets:
Drets recaptats nets:
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre:

448.485,67 €
427.243,17 €
21.242,50 €

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

448.411,15 €
448.286,52 €
124,63 €

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

14.475,10 €
14.475,10 €
0,00 €
2.889,93 €
2.671,35 €
218,58 €

e) Resultat pressupostari de l'exercici: El resultat pressupostari de l’exercici ve
determinat per les diferències entre els drets pressupostaris liquidats o reconeguts
nets i les obligacions pressupostàries reconegudes netes durant el mateix exercici. El
resultat pressupostari ajustat s’obté, sumant les desviacions de finançament negatives
i els crèdits finançats amb romanent líquid de tresoreria i restant les desviacions de
finançament positives, al resultat pressupostari.
Drets reconeguts nets:
Obligacions reconegudes netes:
Resultat pressupostari:
Desviacions de finançament en despeses amb finançament afectat:
Positives:
Negatives:
Crèdits finançats amb romanent líquid de tresoreria
Resultat d'operacions comercials:
Resultat pressupostari ajustat:

448.485,67 €
448.411,15 €
74,52 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
74,52 €

f) Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals: En
el cas del Patronat d’Esports el saldo és zero.
g) Desviacions positives i negatives de l’exercici: Les desviacions de finançament
imputades a l’exercici dels diferents projectes de despesa que tenen incidència en la
liquidació pressupostària de l’exercici 2016, en el cas del Patronat d’Esports no n’hi
han.
h) Romanents de crèdit:
Crèdits definitius:
Obligacions reconegudes:

470.266,00 €
448.411,15 €
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Romanents de crèdit:
i)

21.854,85 €

Romanent de tresoreria:

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

21.242,50 €
21.242,50 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6.778,18 €
124,63 €
218,58 €
0,00 €
0,00 €
6.434,97 €
0,00 €
39.993,70 €
54.458,02 €
119,83 €

Lliure per a despeses generals:

54.338,19 €

PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA
a)

Pressupost d’ingressos:

Previsions inicials:
Modificacions:
Previsions definitives:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Drets recaptats nets:

88.730,00 €
0,00 €
88.730,00 €
91.774,93 €
0,00€
85.605,01 €

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

c)

88.730,00 €
0,00 €
88.730,00 €
88.577,28 €
88.577,28 €
88.577,28 €
88.502,50 €
88.502,50 €

Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre:

Drets reconeguts nets:

91.774,93 €
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Drets recaptats nets:
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre:
Obligacions reconegudes netes:
Pagaments líquids:
Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:

85.605,01 €
6.169,42 €
88.577,28 €
88.502,50 €
74,78 €

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

e)

3.680,28 €
3.680,28 €
0,00 €

Resultat pressupostari de l'exercici: El resultat pressupostari de l’exercici ve
determinat per les diferències entre els drets pressupostaris liquidats o reconeguts
nets i les obligacions pressupostàries reconegudes netes durant el mateix exercici. El
resultat pressupostari ajustat s’obté, sumant les desviacions de finançament
negatives i els crèdits finançats amb romanent líquid de tresoreria i restant les
desviacions de finançament positives, al resultat pressupostari.

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

f)

6.265,58 €
2.908,76 €
3.356,82 €

91.774,43 €
88.577,28 €
3.197,15 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3.197,15 €

Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals: En
el cas del Patronat el saldo és zero.

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

88.730,00€
88.577,28€
152,72 €

h) Romanent de tresoreria:
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre:
Del Pressupost corrent:

10.787,37 €
6.169,42 €
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De Pressupostos tancats:
D'operacions comercials:
D'operacions no pressupostàries:
Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva (-)
Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:
Del Pressupost corrent:
De Pressupostos tancats:
De devolució d'ingressos No Pressupostaris:
D'operacions comercials:
D’operacions no pressupostàries:
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva:
Fons líquids a 31 de desembre:
Romanent de tresoreria total:
Saldos de dubtós cobrament

3.356,82 €
0,00 €
1.261,13 €
0,00 €
508,49 €
74,78 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
433,71 €
0,00 €
1.356,09 €
11.634,97 €
1.542,26 €

Romanent lliure per a despeses generals:

10.092,71 €

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

26.050,00 €
0,00 €
26.050,00 €
26.272,89 €
0,00 €
22.990,67 €

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

c)

26.050,00 €
0,00 €
26.050,00 €
19.724,86 €
19.724,86 €
19.724,86 €
19.640,96 €
19.640,96 €

Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre:

Drets reconeguts nets:
Drets recaptats nets:
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre:

26.272,89 €
22.990,67 €
3.282,22 €

Obligacions reconegudes netes:
Pagaments líquids:

19.724,86 €
19.640,96 €
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Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:

83,90 €

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

e)

18,63 €
18,63 €
0,00 €

Resultat pressupostari de l'exercici: El resultat pressupostari de l’exercici ve
determinat per les diferències entre els drets pressupostaris liquidats o reconeguts
nets i les obligacions pressupostàries reconegudes netes durant el mateix exercici. El
resultat pressupostari ajustat s’obté, sumant les desviacions de finançament
negatives i els crèdits finançats amb romanent líquid de tresoreria i restant les
desviacions de finançament positives, al resultat pressupostari.

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

f)

5.199,56 €
800,63 €
4.398,93 €

26.272,89 €
19.724,86 €
6.548,03 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6.548,03 €

Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals: En
el cas del Patronat Municipal de la Ràdio, saldo és zero.

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

26.050,00 €
19.724,86 €
6.325,14 €

h) Romanent de tresoreria:
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre:
Del Pressupost corrent:
De Pressupostos tancats:
D'operacions comercials:
D'operacions no pressupostàries:
Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva

8.491,36 €
3.282,22 €
4.398,93 €
0,00 €
810,21 €
0,00 €
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Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:
Del Pressupost corrent:
De Pressupostos tancats:
De devolució d'ingressos
No pressupostaris:
D'operacions comercials:
D’operacions no pressupostàries:
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva:
Fons líquids a 31 de desembre:
Romanent de tresoreria total:
Saldos dubtós cobrament
Afectat a despeses amb finançament afectat:

Lliure per a despeses generals:

83,90 €
83,90 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
25.685,05 €
34.092,51 €
91,80 €
34.000,71 €

SOCIETAT MUNICIPAL GELIDA INICIATIVES
BALANÇ SOCIETAT ANONIMA MUNICIPAL
ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
II Immobilitzat material
VI Actius per impost diferit
B) ACTIU CORRENT
II Existències
III Deutors comercials
1 Clients
3 Altres deutors
VI Efectiu
TOTAL ACTIU
PASSIU
A) PATRIMONI NET
I Capital
III Reserves
V Resultat negatius exercicis anteriors
VII Resultat de l'exercici
B) PASSIU NO CORRENT
IV Passiu per impost diferit
C) PASSIU CORRENT
V Creditors comercials i altres comptes a pagar
TOTAL PASSIU
COMPTE DE PERDUES I GUANYS
1. Import net de la xifra de negocis
4. Provisions
5. Altres ingressos d’explotació

2016
0,00 €
0,00 €
0,00 €
103.861,47 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6.788,72 €
97.072,75 €
103.861,47 €

87.579,67 €
60.200,00 €
207.169,31 €
-208.095,40 €
28.305,76 €
0,00 €
0,00 €
16.281,80 €
16.281,80 €
103.861,47 €
2016
2.563,72 €
0,00 €
0,00 €
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7. Altres despeses d'explotació
8. Amortització d’immobilitzat
111. Despeses extraordinàries
112. Ingressos extraordinaris
A) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ
12. Ingressos financers
13. Despeses financeres
B) RESULTAT FINANCER
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
17. Impost sobre beneficis
D) RESULTAT DE L'EXERCICI

2.839,90 €
-112,04 €
-1.504,08 €
23.755,69 €
27.543,19 €
1.255,02 €
-71,62 €
1.183,40 €
28.726,59 €
-420,83 €
28.305,76 €

2n. Retre el Compte general a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.»
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. El que li diré avui no
és diferent del que ja li he dit en altres ocasions i també li vam dir quan va presentar els
pressupostos per aquest 2017, quan dèiem que considerem que aquests dos grans
esdeveniments a nivell municipal que són a nivell econòmic, tant la presentació del
pressupost com la d’ordenances, i ens faltava una tercera pota que és precisament el
tancament i les explicacions polítiques que s’hagin de donar. Els valors numèrics com
sempre no els discutim, perquè entenem que l’interventor municipal farà la seva feina
correctament, però sí que voldríem tenir la valoració que es fa políticament de les
despeses i de la situació i de la gestió que s’ha fet durant l’any. Per l’any 2017 li vam fer
una sèrie de peticions. Una d’elles era que esperàvem que aquest any de cara al 2017 i
quan es faci el tancament del 2017 es pugui fer aquest Ple extraordinari, on es donin les
explicacions. Esperàvem que també pel 2016, però finalment no ha estat així i per aquest
motiu esperem que pel 2017 sí que hi hagi les explicacions més enllà de la suma
numèrica, que sempre confiem en els números del regidor però ens falta la valoració
política.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Per part d’ERC, senyora Lluïsa Llop?»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «Gràcies senyor alcalde. Molt bona nit a tothom. Nosaltres és evident que
no vam donar suport en aquest pressupost quan el van formular i per coherència no
donarem suport al tancament d’una cosa que no vam donar suport. Insisteixo una mica
en la línia del que comentava el regidor de CDC. Vostès, fins i tot quan se’ls hi ofereix
ajuda perquè l’endemà ha d’aprovar un pressupost, comencem a treballar tots plegats en
poder abordar totes aquelles magnituds que creiem que tenen una despesa que tindria
capacitat d’abordar-se i de reduir-se com vam fer en aquest darrer pressupost, ens ho
deneguen. Per tant, és impossible treballar amb vostès davant de cap escenari i no
accepten, si més no provinent del grup d’ERC, cap ajuda, ni en el Ple, ni fora del Ple, ni
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en qualsevol altra banda. Per tant, tot i reconeixent que en aquest pressupost que ara
tanquem, les magnituds d’endeutament han baixat, com no podia ser d’altra manera,
perquè veníem d’anys anteriors on havíem arribat a deure l’equivalent al pressupost
ordinari del nostre ajuntament. Ara no, és cert que l’endeutament ha baixat moltíssim, i
creiem que és una cosa en la que havíem insistit molt i que a força d’anys d’insistir i de
que a mes vostès tinguessin diverses mesures que se’ls hi van aplicar, des de tutela
financera, etc. que els va obligar a rebaixar aquest endeutament, i certament els hi
reconeixem avui en dia, que aquest endeutament municipal ha baixat moltíssim, i estem
convençuts i creiem fermament que s’ha de continuar rebaixant aquest endeutament,
perquè qualsevol rebaixa d’endeutament fa que tot el que es destinava a pagar aquest
deute ho puguem destinar als veïns i veïnes de Gelida. No per res mes. Igual que hi ha
aquesta millora fruit d’anys d’insistir-hi, continuarem insistint en que creiem que en totes
aquelles despeses ordinàries de l’Ajuntament hi ha molt marge de maniobra i hi ha molt
marge de millora. Nosaltres continuem estenent-los la ma per treballar plegats. Mentre
això no sigui possible i vostès facin les coses unilateralment, nosaltres no els hi donarem
suport.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Moltes gràcies. En qualsevol cas, ressaltar que és evident que cadascú
podrà motivar aquesta rebaixa de l’endeutament de la manera que consideri .Nosaltres
entenem que és fruit de la gestió pressupostària que s’ha fet de cadascun dels exercicis i
coincidim si mes no en aquesta bonança pel que fa als endeutaments de la institució.»

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 i Jesús Gómez Morón i de les
senyores Maria Rigau Navarro, Montserrat Nicolau Bargalló i Mariana Miró Minaya (PSC),
del senyor Josep Anfruns Davi (ICV-EUiA), i les abstencions del senyor Francesc de
Gironella Bertran (CDC), de les senyores Lluïsa Llop Fernández i Margarida Bertran
Morell, del senyor Daniel Garcia Peris (ERC) i del senyor Jordi Bofill Abelló (CUP).
3. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA SOL·LICITUD DEL CONSELL RECTOR DE
L’EMISSORA DE RÀDIO GELIDA DE CANVI DELS SEUS REPRESENTANTS EN EL
PATRONAT MUNICIPAL DE LA RADIO
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El següent punt seria la presa de coneixement de la sol·licitud del Consell
Rector de l’emissora de Ràdio Gelida de canvi dels seus representants en el Patronat
Municipal de la Ràdio. Com tots vostès ja saben va haver-hi un canvi en el Consell Rector
de Ràdio Gelida, amb noves persones que han assolit la direcció de l’emissora municipal
i el que cal és dur a terme aquest canvi a nivell administratiu d’aprovar aquest canvi o
prendre en coneixement aquests canvis que hi ha hagut en la direcció de l’emissora
municipal i això és el que es presenta a aprovació. La proposta de dictamen diu el
següent:»
«Atès que la directora de l’Emissora municipal Ràdio Gelida, senyora Maria Coma Cobos,
va comunicar la modificació dels representants del Consell Rector de l’Emissora en el
Patronat Municipal de Radio Gelida.
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Vist el que disposa l’article 10 dels Estatuts del patronat municipal de Ràdio Gelida,
“Article 10è - La Junta Rectora - Assumeix el govern i la gestió superior del Patronat, i
estarà integrada pels següents membres:
President: L’Alcalde-President de la corporació Municipal.
Sots-President: El Conseller de Cultura de l’Ajuntament.
Vocals:
-

Un vocal designat per cada un dels grups municipals en representació dels
mateixos, escollits per aquest”.
El Director de Ràdio Gelida.
Tres representant escollits per i entre l’equip de col·laboradors de Ràdio Gelida,
un dels quals exercirà les funcions de tresorer-administrador.
Secretari: El de la corporació municipal, o funcionari de la plantilla en qui delegui,

Els membres de l’Ajuntament que com a tals formen part del Patronat, cessaran en el seu
càrrec quan cessin en la representativitat municipal en base a la que formen part
d’aquest.
En els altres casos, el càrrec de vocal tindrà una durada de dos anys, que podrà allargarse per iguals períodes si les persones respectives foren reelegides o confirmades en llurs
càrrecs.”
Així doncs, el representant proposats són:
-

Marta Rius Nicolau
Vinyet Coma Cid
Roger Garcia Narejos
Diana Silva Fernandez

El Ple de Corporació acorda,
1r.

Prendre coneixement de la sol·licitud del Consell rector de l’emissora Ràdio Gelida
de canvi dels seus representant en el patronat Municipal de Ràdio.

2n.

Revocar el nomenament dels Srs. Maria Coma Cobos, Anna Marí Parellada,
Joaquim Palomera Plans, i Maria Manzano Ramirez com a representants del
Consell Rector de l’Emissora Ràdio Gelida al Patronat Municipal de Ràdio, atesa la
sol·licitud del Consell Rector de la mateixa, i nomenar, correlativament, els Srs.
Marta Rius Nicolau, Vinyet Coma Cid, Roger Garcia Narejos i Diana Silva
Fernández com a membres de ple dret del Patronat Municipal de Ràdio de Gelida
en representació del Consell Rector de l’emissora Ràdio Gelida.

3r.

Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província als efectes de que es doni
la publicitat precisa.

4rt.

Notificar el present acord a l’interessat per tal que expressi en un termini màxim de
tres dies, si accepta o no la seva designació, i en cas afirmatiu procedeixi a prendre
possessió del càrrec, així com al president de l’òrgan afectat.
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5è.

Habilitar al Sr. Alcalde per tal que procedeixi a la signatura de la documentació que
sigui necessària als efectes de fer efectius els acords presos.»

Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Alguna intervenció per part dels grups? Senyor Jordi Bofill, de la CUP.»
Pren la paraula el senyor Jordi Bofill Abelló, regidor de la CUP:
Jordi Bofill: «Hola, bona nit. Només agrair a l’equip antic per la feina feta i evidentment
desitjar un bon encert i una bona feina a l’equip nou. Per la nostra part, col·laborarem tot
el que puguem.»
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. Sumar-nos a això, agrair la feina que s’ha fet, i dir-li a
la nova Junta Rectora que el llistó està molt alt, però que cada vegada l’anem superant i
estem segur que ho faran molt bé. Dir-los que estem a la seva disposició i sobretot donarlos les gràcies per l’esforç i tempos que hi dedicaran.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Senyor García Peris, d’ERC.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «Gràcies senyor alcalde. Bona nit a tothom. També agrair al Consell
Rector dels anys 2012-2017, com ja ho vam fer en els períodes anteriors, dirigit per la
Maria Coma i que ha donat el relleu a la directora Marta Rius, i al Consell Rector,
recordant que també hi ha l’Anna Olivé com a Cap de Publicitat i Activitats, el Marc Dagà
com a Cap de Programació i Esports el Roger Garcia com a Cap de l’Àrea Tècnica i
Musical, la Vinyet Coma com a Cap de l’Àrea Econòmica i la Diana Silva, com a Cap
d’Informatius. Que sapigueu que en aquest camí que inicieu en aquests 36 anys de la
Ràdio degana al Penedès, que coincideixo amb tots els regidors que hi ha aquí, en que
teniu el nostre suport valent i endavant.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Des del grup municipal del PSC també ens adherim a les paraules que
s’han dit de suport i agraïment al Consell Rector sortint i òbviament a les noves persones
que formen part de Ràdio Gelida, que és el mitjà de comunicació que fa arribar a les
famílies i llars gelidenques la informació i tota la seva activitat a través de les ones. Per
tant, encerts i molta sort i agrair aqueta tasca de difusió i informació que es fa des de
Ràdio 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 i Jesús Gómez Morón i de
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les senyores Maria Rigau Navarro, Montserrat Nicolau Bargalló i Mariana Miró Minaya
(PSC), del senyor Josep Anfruns Davi (ICV-EUiA), del senyor Francesc de Gironella
Bertran (CDC), de les senyores Lluïsa Llop Fernández i Margarida Bertran Morell, del
senyor Daniel Garcia Peris (ERC) i del senyor Jordi Bofill Abelló (CUP).
4. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 29 DE JUNY
DE 2017 RELATIU A LES AL·LEGACIONS AL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC LÍNIA
ELÈCTRICA DE MITJA TENSIÓ DE 25 KW AL POLÍGON INDUSTRIAL CAN
MARGARIT ALS TERMES MUNICIPALS DE SUBIRATS, SANT LLORENÇ
D’HORTONS I SANT ESTEVE SESROVIRES
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El quart punt de l’ordre del dia seria la ratificació de l’acord de la Junta de
Govern Local de 29 de juny de 2017 relativa a les al·legacions al Pla Especial Urbanístic
Línia elèctrica de mitja tensió a 25 KW al Polígon Industrial Can Margarit als termes
municipals de Subirats, Sant Llorenç d’Hortons i Sant Esteve Sesrovires. El 6 de juny
se’ns va fer arribar des de la Oficina d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, l’ínici de
l’avaluació de l’impacte ambiental presentat, d’aquest Pla Especial Urbanístic del terme
municipal de Sant Esteve i el que es demanava és que, per part de l’Ajuntament, es
formulessin les consideracions que es consideressin oportunes als efectes del que
representava el projecte. S’ha de dir que els tècnics municipals van redactar un informe
que es va trametre al Consell Comarcal que també el va assumir amb els mateixos
criteris i en aquest informe s’informava desfavorablement sobre la viabilitat d’aquest
projecte i l’impacte que podia tenir en el terme municipal de Gelida. En definitiva, com ja
vaig explicar a la Comissió Informativa, aquest projecte el que planteja, perquè encara
estem en fase de converses i de poder-hi presentar més al·legacions si cal en una
propera fase, és que cal dotar de potència el subministrament elèctric al Polígon industrial
de Can Margarit, al terme de Sant Esteve Sesrovires però el que es pretén és que la
corrent elèctrica s’enganxi des de l’estació de Subirats, passant tota la línia elèctrica pel
terme de Subirats i sobretot pel terme de Gelida i part del terme de Sant Llorenç
d’Hortons. Entre altres coses, la proposta que es presentava des de l’Oficina d’Acció
Ambiental de la Generalitat i que formava part d’aquest Pla Especial Urbanístic que es va
presentar per part de Can Margarit, no es tenia propostes alternatives i no es tenia en
consideració que el subministrament elèctric es pugues fer des d’Abrera o des de
Martorell o fins i tot, que si s’havia de fer des de Subirats es fes amb alternatives que no
fossin sobretot el traçat aeri que es pretén que passi sobretot pel terme municipi de
Gelida. Hi ha hagut aquesta manifestació de disconformitat des de l’Ajuntament de
Gelida. D’altra banda, argumentant que quan es va crear o es va dur a terme l’execució
d’aquesta estació d’alimentació elèctrica de Subirats, era amb la previsió de que en algun
dia, fos a Sant Sadurní, fos a Subirats o fos dins de la comarca si hi havia aquesta
necessitat. En aquets moments, el sol fet de que aquesta estació s’utilitzés per abastir a
Sant Esteve Sesrovires eliminaria la possibilitat futura de poder-ne disposar per altres
municipis del Penedès. Per tant, hi ha un impacte ambiental, un impacte paisatgístic i cap
proposta alternativa que busqui altres propostes que no siguin anar de Subirats a Sant
Esteve passant pel terme municipal de Gelida. És evident que podrien haver-hi aquestes
opcions d’Abrera o de Martorell però és evident que això els hi representaria un cost molt
superior al que tenen plantejat però entenem que el cost econòmic en aquest cas, no ha
d’anar en perjudici del terme municipal de Gelida o d’aquets municipis que formen part de
la comarca. Fa quinze dies va haver-hi una reunió amb els responsables d’urbanisme per
fer-los-hi avinent aquest posicionament amb més contundència i se’ls hi va fer avinent
que es presentaria al Ple municipal per tal que quedi constància que no és només la
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Junta de Govern sinó que és l’Ajuntament de Gelida, en el cas que hi hagi aquesta
unanimitat, el qui es mostra disconforme a aquesta implantació. Per altra banda, per part
dels municipis de Subirats i Sant Llorenç d’Hortons, hi ha aquesta voluntat de manifestarse desfavorablement i hi ha previst per demà una reunió amb els tècnics de Medi Ambient
per fer-los-hi avinent des de l’àrea de Medi Ambient, com ja s’havia fet des de l’àrea
d’Urbanisme, aquesta disconformitat. Per tant, el que es proposa seria el següent:
«La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el passat 29 de juny de 2017,
va adoptar el següent acord que literalment transcrit, diu:
“Vist que en data de 6 de juny de 2017 la Oficina d’Acció i Avaluació Ambiental de
Barcelona va notificar a l’Ajuntament de Gelida, l’inici de l’avaluació d’impacte ambiental
simplificada del Pla Especial urbanístic línia elèctrica de mitja tensió a 25 KW al Polígon
industrial Can Margarit, als termes municipals de Subirats, Sant Llorenç d’Hortons,
Gelida, i Sant Esteve Sesrovires, i d’acord amb l’article 46 de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’avaluació ambiental sol·liciten d’aquest Ajuntament la formulació de les
consideracions que consideri oportunes sobre els efectes al medi ambient que pot
comportar el projecte esmentat
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 29 de juny de 2017, que literalment
transcrit diu:
INFORME:
Atesa la sol·licitud de CONSULTA PER A L’EMISSIÓ DE L’INFORME D’IMPACTE
AMBIENTAL entrada per a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de
Barcelona, en data 6 de juny de 2017, on es comunica que podem adreçar les
aportacions a l’OTAA en el termini de 30 dies des de la recepció de la comunicació.
Vista la documentació del projecte consultada a través de la web, i especialment del
document ambiental del projecte d’execució de la línia de mitja tensió Can Margarit, es
desprenen les següents consideracions:
EN REFERENCIA ALS CRITERIS AMBIENTALS:
-

S’han considerat 4 alternatives. Tres alternatives de possibles execucions, més
l’alternativa de no fer res anomenada 0.
Per al municipi de Gelida la possibilitat de no fer aquest res (alternativa 0) seria la
més favorable donat que no es generarien impactes sobre el medi ambient i el
paisatge del municipi ni la comarca.

-

El primer punt que es troba a faltar, és l’anàlisi de les diferents alternatives o
solucions partint d’altres subestacions que es troben més pròximes al lloc on es
pretén subministrar l’energia elèctrica i de les que en cap moment es parla.

-

No s’analitza els dèficits futurs que pot generar a la comarca el desplaçar aquest
capital energètic a un altre indret ni les conseqüències futures, ni als municipis
colindants a l’actual subestació en un futur, ni per la comarca. Cal recordar i mirar
l’hemeroteca, en un principi l’estació de Subirats es va situar en aquest
emplaçament per que es considerava que era necessària per el territori del
Penedès i per l’àrea d’influència del sub àmbit de Sant Sadurní d’Anoia.
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En el seu moment, mai es va contemplar la possibilitat que l’estació
subministradora hagués de suplir mancances d’energia a altres comarques, ni que
pogués generar projectes com el que avui esta a exposició pública.
-

L’estudi tampoc acredita que no es pugui subministrar a partir d’altres
subestacions, ni al·lega que no existeixi prou capacitat per alimentar Can Margarit
a partir d’aquestes. NO ESTUDIA CAP ALTRA ALTERNATIVA.

-

Entenem però que si hi ha la necessitat i es justifica l’interès, hi ha alternatives
que es podrien considerar que no afectarien el municipi, o afectarien menys. La
resta d’alternatives considerades són:
a) Traçat molt similar però subterrani (descartat per les dificultats i l’alt cost
econòmic). Però té clares avantatges sobre el medi i no afecta el paisatge.
b) La compactació de línies, aquesta queda descartada per problemes tècnics i
de manteniment, però no entenem que sigui una mala solució entenent que ja
existeix una línia al territori que amb millores podria fer en gran mesura
aquesta funció.
c) Fer el traçat aeri/subterrani que finalment és el que s’escull com a alternativa
per a dur a terme. Aquest traçat es produeix bàsicament aeri i només es fa
soterrat en les zones de sòl urbà consolidat.

-

Les altres alternatives que existeixen i no s’han contemplat, podrien ser venint de
les Subestacions d’Abrera o Martorell, que sembla que no es volen considerar per
el cost econòmic que poden tenir, però són les més raonables a nivell territorial i
d’impacte ambiental.

-

El document tampoc analitza en cap cas com es va planificar aquest nou sector
de Can Margarit i com plantejava resoldre aquet tema un cop es va aprovar el
desenvolupament urbanístic del sector, que de ben segur resoldria sense
contemplar aquest nova proposta. En termes de sostenibilitat, no es considera la
millor alternativa haver de traçar aquesta línia de mitja tensió des de Subirats,
creuant diversos municipis de l’Alt Penedès al llarg de 6,5 quilòmetres, per
subministrar electricitat a un polígon industrial del municipi de Sant Esteve
Sesrovires, que a més, pertany a una altra comarca, Baix Llobregat. De ben segur
que hi ha altres alternatives molt més pròximes, tot i que més costoses
econòmicament, que causarien molts menys impactes a nivell ambiental i
paisatgístic i no comprometerien tampoc accions futures.

-

La proposta parla de trams aeris i trams soterrats, però cal analitzar que la
proposta escollida per l’estudi, planteja que tan sols 500m aniran soterrats, i 6km
aniran amb cablejat aeri creuant el territori. Tot i que transcorri la línia paral·lela a
una ja existent, aquest fet no implica que no hi hagi un major impacte al ja present
actualment, i per aquet motiu no s’acaba d’entendre que no s’ampliï la línia
existent.

-

L’Alt Penedès en aquest tram del territori ja disposa de moltes infraestructures que
creuen la comarca, ave, tren, autopista, futurs traçats d’infraestructures viaries,
gaseoducte, etiloneducte, etc en aquest sentit està ja molt fragmentat, amb tots
els impactes que suposa (a nivell de paisatge, medi ambient...) i per on passaria la
nova línia és una de carena fràgil.

-

En cap cas es contemplen altres possibles traçats de línies en aquest punt....
sempre es parteix de punt de sortida: SE Subirats i arribada a Can Margarit. Es
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troba a faltar l’anàlisi de més alternatives pel que fa al traçat, que creiem que
aquet punt ja invalida l’estudi al no contemplar aquet aspectes.
-

El traçat no s’afecta directament zones de protecció (espais naturals de protecció
especial, PEINs, zones d’interès geològic,...etc) i malgrat que es considerin els
impactes resultants durant la construcció i la fase d’operació “compatibles”, la línia
passa per moltes zones pròximes a aquestes, i també creua zones classificades
com a Hàbitats d’Interès Comunitari (alzinars i carrascars, pinedes
mediterrànies i rius mediterranis). A més de creuar en nombrosos trams enmig de
cultius (majoritàriament de vinya). – tal com es pot veure a la pàgina 18 del
Document Ambiental.
En el document ambiental es considera que “les característiques de la zona en la
que es preveu la implantació del projecte són d’una qualitat baixa, ja que es
localitza entre infraestructures de transport terrestre i ferroviari, i nuclis de
població. Principalment la traça de la línia s’emplaça en zones de vinya, juntament
amb bardisses amb roldor, esbarzer i diferents zones de conreus abandonats” (pàgina 33 del document).
Cal destacar que tal com s’indica al document ambiental (pàgina 35), el traçat
discorre per zones contemplades en les àrees d’interès faunístic i florístic.
Contràriament al que s’exposa, aquests espais són altament importants en termes
de paisatge dins el terme de Gelida, i a la comarca de l’Alt Penedès, doncs el
conreu de la vinya porta associat enoturisme i qualitats de paisatge que revaloren
el producte final. Si considerem que la qualitat del territori ja es baixa i ha de servir
per sumar-hi més impactes ambientals, cometem un greu error, doncs
compliquem amb aquetes actuacions poder posar en valor aquest espais
ambientals i fragmentem més un territori que avui ja presenta signes important de
fragmentació que demana altres tipus d’actuacions. Caldria treballar per corregir
els impactes ja existents al territori, enlloc de crear-ne de nous, i més si no
és imprescindible el traçat, i menys amb els criteris proposats.

-

Durant la fase de construcció hi haurà un impacte significatiu sobre la
vegetació, i aquest tindrà repercussió també en la fauna del territori.
Cal fer esment que en l’apartat de fauna del document ambiental es parla del
trencalòs, però no es fa esment a l’àliga cuabarrada, de la que tenim constància
que en aquestes prades hi té territori de caça. Es tracta d’una espècie protegida
que nia en els municipis afectats pel traçat proposat de la línia elèctrica, i per tant
caldria fer-hi especial menció i estudiar-ho. Una nova línia alguna afectació tindrà.
Al Penedès es poden trobar moltes espècies de rapinyaires que hi ha a Catalunya,
però l’àliga cuabarrada en destaca, ja que és de les espècies més amenaçades de
Catalunya, i s’està posant un interès especial i gran esforç des de les
administracions per a preservar-la, i en aquest estudi no es fa cap esment, ni
s’analitza les conseqüències que en pot tenir.

-

Un dels aspectes amb els quals tindrà una major incidència aquest projecte
plantejat és amb el paisatge. Tots tenim clar que des de miradors com el Castell
de Subirats, les urbanitzacions de Casablanca, Martivell, Castell de Gelida i gran
part del nucli de Gelida, Castellví de Rosanes. aquest tindrà un element més que
pertorba el paisatge ja fragmentat. En el punt 8.6.1 – avaluació d’impactes del
Document Ambiental pel que fa al paisatge, es consideren els impactes durant la
fase de construcció i d’operació SEVERS, fet que demostra clarament que aquest
projecte tindrà un fort impacte, encara més acusat donat el territori en el que
s’emmarca que té el paisatge com a un element primordial. Un element que ha de
generar activitat econòmica i que s’enfronta amb els criteris municipals dels

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

darrers anys en actuacions dedicades a revaloritzar el paisatge, i conjugar-lo amb
l’enoturisme, activitats d’oci amb la natura i afegir valor al territori. Actuacions com
la Via agusta promoguda pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Les vies blaves
de la Diputació de Barcelona, El camí del Riu , etc.
-

Si bé en l’apartat 8.6 del document ambiental es fa referència a que la zona del
projecte s’emmarca dins del catàleg de paisatge de la regió metropolitana de
Barcelona (unitat de paisatge 4, valls de l’Anoia), cal tenir present que la comarca
de l’Alt Penedès ha estat pionera en l’estudi, conservació i consideració del seu
paisatge com a un bé immaterial d’alt valor. Al maig de 2004 es va publicar
l’Estudi del Paisatge Vitivinícola de l’Alt Penedès, que va ser la base per la
posterior aprovació de la Carta de Paisatge de l’Alt Penedès a l’octubre de 2004
pel Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. En aquest document es recullen
un seguit de compromisos generals sobre gestió dinàmica del territori i el
paisatge. D’altra banda, enumera múltiples criteris paisatgístics de caràcter
específic a implementar en el planejament territorial i urbanístic per part de les
administracions, de forma que en qualsevol intervenció sobre el territori, així com
en els instruments de planificació i gestió (existents i futurs), s’ha de tenir en
compte el paisatge pel seu caràcter integrador.

-

Altrament, es creu important tenir en compte el Pla Territorial de l’Alt Penedès i les
seves directrius (aprovat el 16 de setembre de 2008 pel Govern de Catalunya). En
aquest, un dels aspectes ambientals del territori contemplats era el següent:
“L’Alt Penedès afronta el repte de contenir la pressió industrial, urbanística i
demogràfica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Es pretén amb el pla que el
creixement es dugui a terme preservant allò que caracteritza la comarca: el
paisatge vitivinícola i l’elevat valor socio-econòmic que aquest aporta a la
comarca”.
En aquest sentit, l’objectiu que s’establia (el 3r en rang d’importància), era: “Ser
eficients en el consum de sòl per infraestructures i creixements urbans, essent el
sòl planer i fèrtil, associat sobretot al conreu de la vinya, especialment important
dins l’àmbit”.

EN REFERENCIA ALS CRITERIS D’OPORTUNITAT:
El document parteix de la base de que el planejament de Sant Esteve de Sesrovires
contempla el desenvolupament d’una zona industrial nomenada Can Margarit, ubicada
prop del nucli de Sant Esteve, al costat d’altres polígons industrials existents, i prop del
límit amb el terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons, però no especifica cap altre
antecedent ni condicionant del planejament en referència a com arribaven els serveis al
Poligon Can Margarit.
Cal suposar (no es disposa d’aquesta informació), que amb motiu del desenvolupament
urbanístic del Polígon Industrial Can Margarit, per la redacció del Pla d’Actuació
Urbanística i/o del Projecte d’Urbanització corresponents, els promotors han negociat
amb Endesa distribución l’electrificació de l’àmbit d’aquest Pla, el que ha portat a aquesta
companyia de distribució d’energia elèctrica a decidir que aquesta electrificació es
realitzaria des de la subestació de Subirats, ubicada a més de 6 qm., i no des de
subestacions o línies existents MT més properes existents a la zona de Sant Esteve
Sesrovires – Martorell – Abrera, densament poblada i industrialitzada amb les seves
subestacions elèctriques i línies MT existents, segurament més properes que la
subestació de Subirats. Tampoc es disposa del projecte d’execució de la línia MT
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Subirats – Can Margarit, per a l’execució de la qual s’ha hagut de redactar el Pla Especial
i l’Estudi Ambiental que estan subjectes a informació pública.
Aquest estudi es motiva bàsicament per criteris economics i d’oportunitat, però en el cas
del Penedès com ja s’ha indicat no segueix les directrius ni del Pla director de l’Alt
Penedès, ni les Pla Territorial Metropolita, ni les voluntats dels municipis afectats que
estan treballant amb els objectius del Pla Territorial, i que es veuen reforçats en els
estudis de l’àmbit funcional de Penedès (vegueria), que serien els que ja hem anunciat,
però que un cop més recordem. (...) Es pretén amb el pla que el creixement es dugui a
terme preservant allò que caracteritza la comarca: el paisatge vitivinícola i l’elevat valor
socio-econòmic que aquest aporta a la comarca”.
El Document Ambiental que acompanya al Pla Especial resumeix molt bé la problemàtica,
en l’alternativa 0 i no conclou amb la rotunditat que seria desitjable.
Alternativa 0.- “La no realització del projecte mantenint la situació actual del sistema
elèctric de la regió, i les condicions ambientals existents a la zona.”. D’aquesta manera no
es crea cap problema nou, no es tenen beneficis socials (?), i comporta que la situació pel
que fa a la gestió del sistema elèctric no varia, motiu pel qual no es garanteix el
subministrament elèctric (?). (Deu fer referència al subministrament elèctric al nou
Polígon Industrial Can Margarit, ja que per a Subirats, Gelida i Sant Llorenç d’Hortons la
línia MT projectada no reporta cap benefici social, ni la garantia del subministrament
elèctric, que no està afectat per la línia projectada; al contrari, pot provocar que si en un
futur es desenvolupa sòl ja qualificat aparegui un dèficit energètic que calgui resoldre,
quan avui està resolt.
El Document Ambiental arriba a la conclusió que l’Alternativa 0 “... no és la més
adequada ja que no aporta solució a les demandes de subministrament elèctric de la
zona d’actuació.”.
Un cop descartada l’Alternativa 0, pels motius expressats, el document ambiental, igual
que el Pla especial, es decanta per l’Alternativa “Traçat aeri subterrani”, per les mateixes
raons. Tot el document ambiental a continuació es dedica a justificar que l’impacte
ambiental de la línia indica que té incidència positiva perquè millora la xarxa de distribució
d’energia elèctrica i permet atendre el mercat de zones d’alt creixement de la demanda.
(També deu fer referència al projectada és “compatible” amb el territori afectat, des del
punt de vista ambiental. Fins i tot Polígon Industrial de Can Margarit, i en cap cas a la
zona afectada per la traça de la línia MT, almenys en el terme municipal de Gelida).
Es considera que prèviament a estudiar les alternatives de línies soterrades, aèries
compactades, o aèries amb petits trams soterrats, és totalment imprescindible un estudi
d’alternatives en el punt de connexió de la(s) línia(s) MT que aportin l’energia elèctrica
que requereix el desenvolupament del Polígon Industrial de Can Margarit, que hauria de
ser molt més proper que la SE Subirats, i, tot seguit en el traçat d’aquestes línies. Sense
aquest estudi d’alternatives previ, des del municipi de Gelida no es pot entendre el
projecte de la línia MT Subirats – Can Margarit, ni el Pla Especial, ni el Document
Ambiental.
Es considera que cal justificar el cost ambiental i territorial de la línia MT projectada amb
6 qm. Aeris, que, tot i que el documenta ambiental l’avalua globalment de “compatible”
(impactes reduïts que permeten la realització del projecte), ja que, tal com diu aquest
document en referir-se a l’Alternativa 0, la no realització del projecte no crea cap
problema nou. S’estaria en l’Alternativa 0, si la línia que ha de subministrar el Polígon
Industrial Can Margarit no s’origina a la SE Subirats, i s’origina en un altre punt més
proper.
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Cal recordar que la subestació de Subirats es va construir l’any 2.006, i es va implantar
en una zona d’equipaments municipals, fruit dels acords entre l’ajuntament de Subirats i
la companyia Endesa. I fruit també d’acords amb l’ajuntament de Gelida en traçats de
línies elèctriques. En aquell context s’entenia i es podia llegir a premsa:
“La compañía eléctrica Fecsa Endesa ha estrenado una subestación en Subirats
(Barcelona) para mejorar el suministro a 22.000 clientes de la comarca de l’Alt
Penedès. Con una potencia de 120 MW ha supuesto una inversión de 9,3 millones de
euros.
Según informó hoy la eléctrica, la nueva subestación dispone de dos transformadores de
de 60 MW de potencia cada uno y 220/25 kV, que reforzarán el suministro ante el
aumento de demanda en la comarca, sobre todo en el ámbito industrial.
...
Esta nueva instalación forma parte del llamado Plan Tramuntana, que entre 2.004 y 2.007
prevé construir 39 subestaciones con una potencia de 4.800 megavatios y una inversión
de 450 millones de euros.”
Nota de premsa d’Europa Press de 25-06-2007
Des de Gelida, i entenem que des del territori, amb la documentació disponible, no es pot
entendre la concepció de la línia MT projectada, que s’implantarà al terme municipal de
Gelida, Subirats i Sant Llorenç d’Hortons, apart de Sant Esteve de Sesrovires, creant les
corresponents afectacions, servituds, cost ambiental, molèsties, perjudicis paisatgístics,
etc., sense aportar cap benefici, ni al municipi, ni a la comarca de l’Alt Penedès, i que ha
de servir per electrificar un polígon industrial del municipi de Sant Esteve de Sesrovires, a
la comarca del Baix Llobregat, que previ a la seva planificació hauria d’haver resolt el
problema de la seva electrificació sense la necessitat d’afectar municipis veïns amb les
conseqüents afectacions i carregues ambientals, que no es veuen justificades en l’interès
general podent-se resoldre amb altres alternatives.
EN REFERÈNCIA ALS CRITERIS URBANÍSTICS:
Del document presentat s’estudia la proposta escollida que és la 3.2
Opció 3.2.- Traçat aeri subterrani, amb una traça paral·lela a xarxa existent de doble
circuït, amb un paral·lelisme de 4.648 m. i dos trams subterranis, el primer a la sortida de
la subestació, uns 390 m., i el segon a la Urbanització Sant Salvador al terme municipal
de Gelida, amb uns 110 m., per evitar incompatibilitats de traçat en aquesta zona
habitada i edificada.
El planejament municipal vigent al municipi és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) de Gelida, aprovat en data 5 de juny de 2015 qualifica els terrenys per on passa
la línia de mitja tensió projectada amb les següents qualificacions:
Clau 11 a: Protecció especial d’interès natural i agrícola, sòl agrícola
Clau 11 b: Protecció espacial de la vinya, sòl agrícola
Clau 12a: Protecció especial d’interès natural i agrícola, sòl forestal.
Clau 12b: Protecció espacial de la vinya, sòl forestal.
Clau 13: protecció especial d’interès natural i agrícola, àmbit fluvial
També creua en varis punts el sistema H: Sistema Hidrogràfic
El nou traçat discorre paral·lel i en algun punt creua la protecció de la xarxa elèctrica
definida en el projecte. També creua el sistema viari, així com algun camí
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Dins el sòl no urbanitzable està previst la implantació de noves infraestructures art.169. i
especifica entre altres que adoptaran solucions que minimitzin, interfereixin els
connectors ecològics, terrestres o fluvials , eles elements singulars del patrimoni natural i
cultural.
L’anàlisi i valoració de la inserció de la infraestructura dins l’entorn haurà de demostrar
que no afecten de forma substancial els valors de l’àrea de sòl de protecció especial on
s’ubiquen. L’estudi haurà de considerar les següents variables entre altres: Millora
esperable de l’espai protegit, Biodiversitat considerant especialment la vegetació i la
fauna de l’entorn, valor edafolic productiu, funcions de connector ecològic, paisatge
agrari, etc.
Cal esmentar també l’article 184 del la normativa del POUM referen a les construccions i
instal·lacions d’obres públiques en la que es defineix que en el sòl d’especial protecció de
la vinya es podran autoritzar -temporalment com a criteris general- les construccions i
instal·lacions vinculades a l’execució i manteniment i al servei d’obres públiques. Es
requerirà el corresponent estudi d’impacte ambiental i l’estudi d’integració paisatgística.
CONCLUSIONS:
A nivell ambiental:
Com a resum final podem concloure que els impactes ambientals, i especialment
paisatgístics sobre el territori, no són compensats en cap aspecte per l’estalvi econòmic
d’altres alternatives que el minimitzarien pràcticament al 100%, que han estat considerats
inviables econòmicament. Es posa clarament per davant l’aspecte econòmic, per sobre
de l’ambiental i paisatgístic (impactes realment no quantificables en termes de diners). No
queda gens justificat l’interès general de l’actuació que es considera desafortunada pel
territori.
Existeixen, o si més cal estudiar la possibilitat de subministrament per part d’altres
subestacions que permetessin la connexió amb més baix impacte pel territori. En aquest
àmbit del territori no hauria de ser un condicionant l’aspecte econòmic, donat que el
planejament això ja ho tenia resolt per altres alternatives, o bé ho tenia que tenir resolt.
Considerant únicament i de forma específica el cas de l’Alt Penedès, la millor alternativa
seria l’alternativa 0 (no realitzar aquest projecte de la forma que està plantejat), no
generant així impactes al territori. La proposta causa impactes (ambientals, visuals i
paisatgístics), que se sumen a la gran fragmentació ja existent per infraestructures
presents a la zona, però no repercuteix positivament en la comarca i el territori.
En referència a l’oportunitat:
Es considera que caldria no alterar la planificació energètica i considerar la portada del
subministrament des d’altres subestacions o bé contemplar l’ampliació de traçats
existents si es justifiques que no hi ha recursos energètics en l’emplaçament del polígon.
Utilitzar la subestació de Subirats per aquet usos, podria comportar una mala planificació
futura per exhaurir recursos energètics en una zona on es va considerar que era
necessari, moure energia amb un alt cost ambiental i no utilitzar els recursos que
actualment té més aprop i que probablement eren els que en un principi havien de nodrir
el polígon de Can Margarit.
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A nivell urbanístic:
Es considera que la solució presentada no dona compliment a l’establert a l’article 169 del
POUM vigent al municipi de Gelida i l’estudi ambiental no en fa cap esment especial.
Tampoc es va esment ni es justifica l’article 184 de les Normes del POUM, en referència
a les Construccions i instal·lacions públiques que han de garantir una adequada
integració a les condicions naturals de l’entorn.
Per tot l’exposat anteriorment, mitjançant la present es comunica que des de l’Ajuntament
de Gelida es considera que hi podria haver alternatives molt menys impactants sobre el
medi ambient i el paisatge que la proposada actualment, motiu pel qual s’emet aquest
informe DESFAVORABLE com a desacord a l’actuació plantejada, sol·licitant que es
tinguin en compte altres alternatives més respectuoses amb el medi i el paisatge (i que no
només es contempli com a més rellevant i determinant l’aspecte dels costos econòmics).
La Junta de Govern acorda,
1. Que es tinguin per presentades en temps i forma AL·LEGACIONS contra el Pla
Especial urbanístic línia elèctrica de mitja tensió a 25 KW al Polígon industrial Can
Margarit, als termes municipals de Subirats, Sant Llorenç d’Hortons, Gelida, i Sant
Esteve Sesrovires, d’acord amb l’informe tècnic transcrit i que fan referència als
següents aspectes:
2. A nivell ambiental: Els impactes ambientals, i especialment paisatgístics sobre el
territori, no són compensats en cap aspecte per l’estalvi econòmic d’altres
alternatives que el minimitzarien pràcticament al 100%, que han estat considerats
inviables econòmicament. Es posa clarament per davant l’aspecte econòmic, per
sobre de l’ambiental i paisatgístic (impactes realment no quantificables en termes
de diners). No queda gens justificat l’interès general de l’actuació que es
considera desafortunada pel territori. Existeixen, o si més cal estudiar la
possibilitat de subministrament per part d’altres subestacions que permetessin la
connexió amb més baix impacte pel territori. En aquest àmbit del territori no hauria
de ser un condicionant l’aspecte econòmic, donat que el planejament això ja ho
tenia resolt per altres alternatives, o bé ho tenia que tenir resolt. Considerant
únicament i de forma específica el cas de l’Alt Penedès, la millor alternativa seria
l’alternativa 0 (no realitzar aquest projecte de la forma que està plantejat), no
generant així impactes al territori. La proposta causa impactes (ambientals, visuals
i paisatgístics), que se sumen a la gran fragmentació ja existent per
infraestructures presents a la zona, però no repercuteix positivament en la
comarca i el territori.
3.

En referència a l’oportunitat: Es considera que caldria no alterar la planificació
energètica i considerar la portada del subministrament des d’altres subestacions o
bé contemplar l’ampliació de traçats existents si es justifiques que no hi ha
recursos energètics en l’emplaçament del polígon. Utilitzar la subestació de
Subirats per aquet usos, podria comportar una mala planificació futura per
exhaurir recursos energètics en una zona on es va considerar que era necessari,
moure energia amb un alt cost ambiental i no utilitzar els recursos que actualment
té més a prop i que probablement eren els que en un principi havien de nodrir el
polígon de Can Margarit.
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4. A nivell urbanístic: Es considera que la solució presentada no dona compliment
a l’establert a l’article 169 del POUM vigent al municipi de Gelida i l’estudi
ambiental no en fa cap esment especial. Tampoc es va esment ni es justifica
l’article 184 de les Normes del POUM, en referència a les Construccions i
instal·lacions públiques que han de garantir una adequada integració a les
condicions naturals de l’entorn.
I en mèrits del mateix es procedeixi considerar l’informe DESFAVORABLE com a
desacord a l’actuació plantejada, sol·licitant que es tinguin en compte altres
alternatives més respectuoses amb el medi i el paisatge (i que no només es contempli
com a més rellevant i determinant l’aspecte dels costos econòmics
2. Notificar aquest acord a la Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de
Barcelona.
3. Notificar aquest acord als Ajuntaments interessats i al Consell Comarcal de l’Alt
Penedès. “.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord,
ÚNIC: Ratificar en tots els seus termes l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de
juny de 2017, transcrit literalment en la part expositiva de la present proposta.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Alguna intervenció per part dels grups? Senyor Jordi Bofill, de la CUP.»
Pren la paraula el senyor Jordi Bofill Abelló, regidor de la CUP:
Jordi Bofill: «Nosaltres votarem a favor de que no es faci aquesta línia. Sí que voldríem
destacar que una vegada més, es planifiquen infraestructures sense planificar el que
necessitaran després. Ens posen un gran polígon industrial i ens falten molts serveis que
després hauran de venir. Aquí a Gelida ens pot passar d’aquí a un temps, perquè està
planificat que una empresa important com és el grup Ametller que vol muntar la seva
indústria, que també tindrà un gran impacte ambiental i que ens agradaria molt que hi
hagués també un estudi tan ben fet com està fet en aquest cas, per veure quin impacte
ambiental tindríem amb aquest agroparc que vol muntar el grup Ametller que estaria bé
que l’estudiéssim igual de bé. A part d’això, estem molt satisfets de que s’hagi presentat
aquest estudi.»
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 nostre grup també li donarà suport.
Entenem que tant l’informe com les gestions que s’han fet des de l’Ajuntament i les
propostes que s’han plantejat per intentar evitar-ho es corresponen amb la voluntat que
tenim també al nostre grup i a més, tenim constància de que la resta de municipis
afectats també estan en la mateixa situació i opinen el mateix. A més, el Consell
Comarcal també està en la mateixa postura que nosaltres i per tant, hi donarem suport en
tot moment.»
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Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Per part d’ERC, senyora Lluïsa Llop?»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «Gràcies senyor alcalde. Des d’ERC donarem evidentment suport a la
ratificació d’aquestes al·legacions. En qualsevol cas ens sembla trist i lamentable que a
aquestes alçades continuem cometen els mateixos errors en la planificació territorial o en
la planificació urbanística i ho dic en general, no parlo de Gelida, com és fer un Polígon
quan no tenim els serveis que després hauran d’abastir aquest Polígon. Com podem fer
un Polígon de la mida del de Can Margarit, 65 Ha, una bestiesa que veiem des de Gelida
i que ha destrossat el territori i ni tan sols es va tenir en compte si hi havia els serveis
necessaris per poder-lo tirar endavant, i ara resulta que hem de trinxar des de Subirats,
Gelida i Sant Llorenç d’Hortons per fer-hi passar un cable aeri, perquè no vam preveure
en la planificació del seu moment que això havia de ser així i que potser allà no hi havia
d’anar un Polígon i molt menys d’aquestes característiques. Per tant, és evident que
donarem suport a aquesta absoluta oposició a aquest desgavell que volen fer. També els
hi dic que al grup d’ERC tenim una certa preocupació per un fet que és que vostès, jo no
recordo mai que demanin ajuda ni que demanin la col·laboració dels altres grups, mai de
la vida. Que ens ho portin avui al Ple, jo no sé si espero creure que és així i que a partir
d’ara pretenem funcionar d’una altra manera o que realment veuen tant malament el tema
d’aquesta línia que necessiten que hi hagi un pronunciament unànime del Plenari, com
per intentar fer una mica més de força. En qualsevol cas, per part d’ERC, la mà
absolutament estesa, voldríem treballar amb vostès en aquest tema. No cal que ens
expliquin tres mesos després el que va passar el 29 de juny, i per tant, voldríem treballar
amb vostès en tots els temes però en aquest especialment, per estar en el dia a dia i
poder saber tots els veïns i veïnes de Gelida què està passant amb aquesta situació, i
que no sigui que un dia ens trobem que estan passant una línia i que ja no hi podem fer
res. Com els deia absolut suport, però també seguim-ho plegats, no sigui que ara no ens
assabentem mai mes de res fins que ho tornem a tenir en un Ple i pugui ser un problema
més greu.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Agraeixo aquest posicionament per part de tots els grups i fer-los avinent
que, com ja vaig dir a les Informatives i també ho he dit abans, estem en una primera
fase, una fase que requereix fins i tot de l’informe definitiu d’Urbanisme i de Medi
Ambient. Va haver-hi la reunió amb Urbanisme, amb el senyor Passola a la qual hi van
assistir els tècnics i jo mateix. Allà es va fer avinent no només les qüestions de caràcter
mediambiental, sinó també les urbanístiques i en aquest sentit, va quedar palès allà és
que a banda d’aquesta reunió que hi haurà demà a la Oficina de Medi Ambient, nosaltres
ho presentaríem al Ple per tal que es vegi que no és només la Junta de Govern Local
sinó que és tot l’Ajuntament en Ple el que es posiciona de manera clara i contundent
contra aquesta proposta que entenem que pels motius que s’han dit aquí, del tot
desproporcionada i del tot inacceptable, pel que fa al terme municipal de Gelida.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «Ho entenem i ho compartim. L’únic que li diem és que a partir d’avui que
donem aquest suport, seguim treballant plegats.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
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Lluís Valls: «D’acord. Esperem que no es produeixin situacions d’aquestes.»

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 i Jesús Gómez Morón i de
les senyores Maria Rigau Navarro, Montserrat Nicolau Bargalló i Mariana Miró Minaya
(PSC), del senyor Josep Anfruns Davi (ICV-EUiA), del senyor Francesc de Gironella
Bertran (CDC), de les senyores Lluïsa Llop Fernández i Margarida Bertran Morell, del
senyor Daniel Garcia Peris (ERC) i del senyor Jordi Bofill Abelló (CUP).
5. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, PDeCAT I CUP DE GELIDA DE
CONDEMNA A LA BRUTALITAT POLICIAL DE L’ESTAT A CATALUNYA
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El següent punt és la moció que presenten els grups d’ERC PDeCAT i la
CUP a Gelida en condemna de la brutalitat policial de l’Estat a Catalunya. Presenta la
moció el senyor Jordi Bofill de la CUP
Pren la paraula el senyor Jordi Bofill Abelló, regidor de la CUP:
Jordi Bofill: «Us llegeixo la moció i després la debatem:»
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un
Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència desproporcionada davant
d’una ciutadania absolutament indefensa. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la
nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans
i ciutadanes que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat
de setge i por.
Condemnem de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada per l’Estat
espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que
el que volien és decidir i exercir la democràcia. Les gairebé 900 persones ferides
registrades a mans de la brutalitat policial, dos d’elles en estat molt greu, la vulneració de
drets fonamentals i les imatges d’agressions, repressió sense contemplacions i violència,
no cauran mai en l’oblit. Els danys materials que els cossos de seguretat han causat en
edificis i a l’espai públic han de ser rescabalats. L’actuació ha estat dictada pel govern de
l’Estat, que n’és el responsable últim, i que n’haurà d’assumir les conseqüències.
Al mateix temps, reconeixem i agraïm profundament l’actitud i el comportament dels més
de 2 milions de persones que el dia 1 d’octubre es van expressar a les urnes, i una
especial menció als qui se’ls va usurpar el vot. La seva valentia, compromís i fortalesa
exercint el dret a vot, oposant resistència pacífica, fent costat a la gent que volia votar i no
caient en la provocació de les forces de seguretat espanyoles, sota un estat de setge i
por, són el reflex d’una societat madura, pacífica i plenament democràtica. Un
reconeixement a tots els votants, a tots els voluntaris, i alcaldes i alcaldesses, electes
locals i treballadors públics que van fer possible que es pogués votar.
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Exigim el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional que no pot
continuar mirant cap a un altre costat i fent veure que a Catalunya no ha passat res. Les
imatges del que vam viure l’1 d’octubre estan a tots els mitjans internacionals i sobre la
taula de totes les cancelleries. Ha quedat clar que els catalans tenim dret a decidir el
nostre futur i que l’Estat espanyol ha intentat reprimir, sense èxit, la voluntat del poble
català.
Finalment, deixem clar que els municipis catalans i els seus càrrecs electes serem fidels
al compromís amb el poble de Catalunya, amb les institucions catalanes, el Govern català
i el Parlament de Catalunya en el procés constituent de la república catalana.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Gelida adopta els següents acords:
Primer. Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada
per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i
ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia.
Segon. Mostrar la solidaritat d’aquest Ajuntament amb els municipis afectats pels danys
provocats per la violència policial i amb les persones que han resultat ferides com a
resultat de la brutalitat en l’actuació desproporcionada dels cossos de seguretat de
l’Estat.
Tercer. Exigir al Ministeri de l’Interior el rescabalament pels danys materials causats pels
cossos de seguretat de l’Estat en la seva actuació desmesurada a Catalunya.
Quart. Exigir la dimissió de tots els càrrecs polítics implicats en l’exercici de la violència
d’Estat i de la vulneració dels drets humans a Catalunya. Especialment, exigim la dimissió
del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo, com un dels principals
responsables per l’actuació violenta i desproporcionada dels cossos policials espanyols
en molts col·legis electorals i alhora que el declarem persona non grata a Gelida.
Cinquè. Exigim la retirada immediata del efectius policials dels cossos de l’Estat que van
ser destinats a Catalunya per reprimir el referèndum i que encara hi romanen.
Sisè. Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació de
Municipis per la Independència, al Ministeri de l’Interior, la Delegació del Govern espanyol
a Catalunya i la Subdelegació corresponent.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Senyor Jordi Bofill.»
Pren la paraula el senyor Jordi Bofill Abelló, regidor de la CUP:
Jordi Bofill: «En aquets moments tan complicats que estem vivint, i que no sabem ben
bé en quin punt estem, fins i tot sembla que aquesta brutalitat policial ens queda lluny. Jo
només volia dir que tenim aquesta moció i alguna més, i que realment se n’haurien de fer
més però no hem tingut ni temps.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «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. Jo crec que l’1 d’octubre vam veure
una cosa que francament penso que ningú es pensava que es veuria. Enteníem que la
repressió i la persecució contra la llibertat d’expressió contra la voluntat del poble de
Catalunya de poder decidir el seu futur tindria un punt de vergonya, i és no mostrar al
món la cara més absurda ridícula i violenta de l’Estat Espanyol. Ens vàrem equivocar. Si
alguna cosa té en contrapartida és que Catalunya va mostrar exactament el contrari. La
cara decidida, pacífica i democràtica d’una gent que sabent el que havia passat en altres
municipis anava a defensar les urnes. Si amb això no en tenim prou, resulta que els
informes dels observadors diuen que si no es van complir els estàndards de garanties
dels referèndums normals i corrents arreu del món, no és perquè el govern de la
Generalitat no fes el que tocava, no és perquè el cens no fos el que tocava, no és perquè
la gent de les meses no estigués implicada i convençuda del que estava fent o perquè la
gent que va votar no ho va fer de forma cívica i lleial al procés, sinó precisament per
aquesta activitat policial. Si amb això no en tenim prou, resulta que han dit que els
metges que van atendre aquests ferits han mentit. Si encara no en tenim prou, resulta
que els ferits van ser els policies i si amb això no en tenim prou, resulta que les imatges
que han corregut per tot el món son mentida. I això no ho diu un militant extremista i
eixelebrat d’algun partit polític, ho diuen ministres del mateix govern que ens van enviar
les forces de repressió l’1 d’octubre. Francament, mai m’hauria pensat que hauríem de
votar aquesta moció ni les que vindran després. Malauradament ho haurem de fer i
espero que sigui amb el suport de tothom. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Per part d’ERC, senyora Lluïsa Llop.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «Per part d’ERC en la mateixa línia dels companys que ens han precedit. A
cap estat democràtic de la Europa occidental se li hagués pogut ocórrer mai de realitzar
una actuació violenta, desproporcionada i salvatge en contra de la seva pròpia població
com la que va ordenar el govern espanyol. Però és que a més, a cap estat democràtic de
l’Europa occidental se li hagués acudit que un cop això s’havia ordenat no havien de
dimitir els responsables que havien ordenat i permès que això passés i en cap moment,
a ningú se li hagués pogut ocórrer en un estat democràtic de l‘Europa occidental, negar
les imatges que milers de ciutadans van gravar amb els seus telèfons mòbils, que van
gravar els mitjans estrangers i que s’ha arribat a dir que com era possible que no es
controlés la premsa internacional. Si algú tenia algun dubte abans de l’1 d’octubre que els
catalans teníem alguna mena d’encaix dins de l’Estat Espanyol, jo crec que passat l’1
d’octubre és absolutament impossible que algú cregui que podem romandre en aquest
estat, absolutament violent i salvatge, un estat demofòbic que és incapaç de permetre als
catalans votar i decidir el seu futur d’acord amb una votació i per tant, ens sembla
imprescindible el que diu la moció, condemnar de forma enèrgica, exigir la dimissió dels
responsables, que evidentment no ho faran. Davant de tot això, a part d’aquesta claredat
de que no podem seguir en aquest estat i menys sota els governs que el controlen, però
davant d’això, l’immens orgull del poble de Catalunya que va ser capaç de cívica i
pacíficament, defensar els seus drets bàsics, el seu dret a vot i fer-ho d’una forma
absolutament digna davant d’algú que només havia vingut a fer mal. Per tant, crec que el
mínim que podem demanar és el que es demana en aquesta moció. Esperem que Gelida
ho faci de forma unànime de condemnar el que vam patir els catalans aquell dia només
per voler exercir un dret democràtic, només per poder votar.»
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Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Tal com vam manifestar a les Informatives, els grups que formem part del
govern municipal donarem suport també a aquesta moció. Entenem que el dia 1 d’octubre
el que el poble de Catalunya duia a terme era un exercici de democràcia, poder decidir.
En aquest sentit, sempre hem manifestat el nostre posicionament favorable al dret a
decidir i entenem que no tenia cap mena de sentit tot el que es va produir aquell dia
intentant impedir que els catalans i catalanes que així van voler-ho, poguessin assistir a
exercir el seu dret a vot. Entenem que no tenen cap mena de sentit les justificacions que
hi han hagut per part dels estaments ministerials i per tant, no podem mantenir-nos al
marge, no podem aclucar els ulls i fer veure que aquí no ha passat res. La democràcia en
definitiva s’ha d’exercir, hi ha els instruments per exercir-la, el dret a vot s’ha d’exercir i
evidentment, no es pot limitar aquest dret sota cap criteri, El nostre vot serà favorable
però com vaig fer esment, i espero que així es pugui entendre, la moció s’aprovarà però
hi haurà aquest matis particular que volem que consti en l’acta que no ens mostrem
favorables a declarar persona non grata al senyor Enric Millo, si bé demanem la seva
dimissió com a delegat del govern d’Espanya a Catalunya. Però donarem suport a la
totalitat de la moció.
Senyor Jordi Bofill»
Pren la paraula el senyor Jordi Bofill Abelló, regidor de la CUP:
Jordi Bofill: «Abans de passar a la votació, dir que aquesta moció és molt genèrica i
parla de tot Catalunya. Jo voldria fer una menció de que aquí a Gelida, molta gent va patir
aquest 1 d’octubre. Van patir per aconseguir posar les urnes, van patir dies abans, hi va
treballar molta gent i jo vull reconèixer aquesta feina, ja que la moció no les menciona per
què és general. L’1 d’octubre hi va haver molta gent defensant els col·legis aquí a Gelida,
amb un poble unit i valent. No tots hi eren, tothom fa el que creu que ha de fer, però els
que hi érem sabem qui hi era i qui no hi era, qui hi va anar a fer la foto, a ser-hi, que
tothom té dret a anar a votar o no, però ens hagués agradat que hi hagués hagut més
gent encara a defensar les urnes.»

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 i Jesús Gómez Morón i de
les senyores Maria Rigau Navarro, Montserrat Nicolau Bargalló i Mariana Miró Minaya
(PSC), del senyor Josep Anfruns Davi (ICV-EUiA), del senyor Francesc de Gironella
Bertran (CDC), de les senyores Lluïsa Llop Fernández i Margarida Bertran Morell, del
senyor Daniel Garcia Peris (ERC) i del senyor Jordi Bofill Abelló (CUP).
6. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, PdeCAT I CUP EXIGINT LA
LLIBERTAT IMMEDIATA D’EN JORDI CUIXART I D’EN JORDI SANCHEZ
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El següent punt de l’ordre del dia és també una moció dels grups municipals
d’ERC, PdeCAt i CUP a Gelida, exigint la llibertat immediata d’en Jordi Cuixart i d’en Jordi
Sánchez. Voldríem fer esment, i ho vam dir també a les Informatives i ho he dit abans a la
reunió que hem tingut, que demanaríem que aquestes dues mocions fossin de
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l’Ajuntament de Gelida perquè també el PSC i ICVEUiA en formarien part amb el seu vot
favorable. Té la paraula el senyor Garcia Peris d’ERC.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «Gràcies senyor alcalde. el redactat de la moció és molt clar però abans
de llegir-la voldria fer tres apunts. El primer és la gran injustícia que es comet amb el Jordi
Cuixart i el Jordi Sánchez. El Col·legi d’Advocats de Barcelona només de conèixer el seu
empresonament, ja va dir que la jutge Carmen Lamela de l’Audiència Nacional havia
construït un delicte que no existia, l’alçament tumultuari pacífic, en el que a mes es
basava en un Codi Penal de l’any 1973 i tot i així, a l’Estat s’ha demostrat que no hi ha
una separació de poders efectiva i continua empresonant al Jordi Cuixart i al Jordi
Sánchez. També comentar la covardia de l’Estat en aquesta acció perquè a qui ha acusat
d’aquest suposat delicte és a tots els que estàvem el dia 20 de setembre en aquella
manifestació a Barcelona, i molts dels que estem avui aquí també hi érem, durant moltes
hores. però és molt covard i no pot empresonar 40.000 persones, no hi ha prou presons
per tot un poble i va decidir empresonar aquestes dues persones que ens representen a
tots. Per últim, abans de llegir la moció, voldria traslladar un missatge que el Jordi
Sánchez, president de l’ANC, ens ha fet arribar. “Saviesa i coratge i unitat són clau.
Busqueu acord fins l’últim minut. No els hi posem fàcil. Llum als ulls, força al braç. Arriba
el moment de l’Assemblea de càrrecs electes. El món entendrà la veu legítima dels
electes si l’Estat Espanyol mata el nostre Govern i el nostre Parlament. A continuació faré
la lectura de la moció:»
«El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. De
nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg
i negociació.
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a
creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar
persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu al poble. Un fet
que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la base de la
Constitució de 1978.
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després
de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres...
Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni;
que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat
democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans de
comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació;
que privi de la llibertat de reunió i de manifestació.
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que
vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans. Quan algú és còmplice
d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una dictadura.
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la societat
civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social.
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Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Gelida acorda:
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana,
Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
SEGON.- Denunciar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides
en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret
a decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma
il·legal.
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.
QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.
CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al
Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació
de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Moltes gràcies. Senyor Jordi Bofill, de la CUP.»
Pren la paraula el senyor Jordi Bofill Abelló, regidor de la CUP:
Jordi Bofill: «Nomes dir que per desgràcia, si hi ha gent que encara diu que son polítics
presos, si tenen la cara dura de dir que són polítics presos, quan tenim presos polítics
que no sé com ho farem però que els haurem de treure d’allà dins d’alguna manera. No
sé com ho farem però tindrem feina, ens ve molta feina. 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 alcalde. Si abans parlàvem de la vergonya d’un Estat,
aquesta vergonya ja és infinita. Quin delicte han comès? Organitzar manifestacions,
participant-hi milions de persones, sense que es trenqués ni un got. En canvi, quinze deu
o dotze, es poden manifestar, pegar, trencar aparadors, però com que són feixistes no els
hi passa res. Aquest és l’Estat del que volem marxar. I precisament perquè ells van dir
que volien marxar d’aquest Estat per això estan a la presó. Ens podrien haver
empresonat a qualsevol de nosaltres, a qualsevol, perquè són iguals que nosaltres. No
pensen diferent de nosaltres i no han fet res diferent de nosaltres. Donar la cara una mica
més que nosaltres, per tant, de fet estan empresonats per nosaltres. És una cosa que els
hi devem i que no sé com els hi haurem de pagar. Però crec que algú allà dins els hi
hauria de dir que en una democràcia no hi ha herois, no hi ha màrtirs, no hi ha
repressors. En una democràcia això no passa. Per tant, si en una suposada democràcia
hi ha màrtirs, hi ha herois i hi ha repressors, és que no és una democràcia. Jo no sé què
fa tota aquesta gent preocupant-se tant perquè Catalunya se’n va, jo em preocuparia més
de l’Espanya que es queda. Gràcies.»
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Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Tal com hem dit també manifestar la voluntat d’encapçalar aquesta moció,
hi donarem suport evidentment. Al text que llegia el senyor Peris hi havia aquest paràgraf
que deia que les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle
XXI, després de les lluites incansables de persones anònimes, etc. Per tant, es fa difícil
d’entendre, és del tot impresentable i inconcebible i a més entenem que cal posicionar-se
de manera clara en el sentit que aquestes dues persones, actuant en nom de moltes
altres, pel sol fet de defensar les seves idees en un estat que s’anomena democràtic i que
en aquests moments estiguin empresonades pel sol fet de participar i de voler donar a
conèixer unes idees del tot lícites en defensa dels catalans i catalanes. Per tant, és del tot
inconcebible i d’aquí el nostre suport total a 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 i Jesús Gómez Morón i de
les senyores Maria Rigau Navarro, Montserrat Nicolau Bargalló i Mariana Miró Minaya
(PSC), del senyor Josep Anfruns Davi (ICV-EUiA), del senyor Francesc de Gironella
Bertran (CDC), de les senyores Lluïsa Llop Fernández i Margarida Bertran Morell, del
senyor Daniel Garcia Peris (ERC) i del senyor Jordi Bofill Abelló (CUP).
7. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC PDeCAT I CUP A GELIDA DE SUPORT
A L’ESCOLA CATALANA
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El següent punt és la moció de l’Ajuntament de Gelida de suport a l’escola
catalana. Té la paraula la senyora Marga Bertran.»
Pren la paraula la senyora Margarida Bertran Morell, regidora d’ERC:
Margarida Bertran: «Abans de llegir la moció faré una petita explicació. Darrerament ens
trobem en un acarnissament al model de l’escola catalana. Una pressió articulada a
través de ministres, diputats o mitjans de comunicació a propòsit del, suposadament
adoctrinament antiespanyol dels alumnes o la desaparició del castellà en el sistema
educatiu. Aquesta persecució no és nova, ve d’antic. És com una música que va sonant
tot i que ara han canviat els músics i sobretot, el decorat. El model lingüístic de l’escola
catalana ha estat sempre qüestionat des de fora de Catalunya i vist com una eina
d’adoctrinament. L’obsessió malaltissa i preconstitucional de l’aleshores Ministre
d’Educació José Ignacio Wert, del Partit Popular, digué en una compareixença davant del
Congrés de Diputats, que el seu objectiu era espanyolitzar els nens catalans. Després
d’aquesta animadversió constant, ara hem arribat a un punt delirant. L’actual Ministre
d’Educació, Iñigo Méndez de Vigo a petició del Diputat Toni Cantó de Ciudadanos,
pretenia explicacions la voltant de l’adoctrinament ideològic i el Ministre va revelar que el
seu Departament havia enviat una carta a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat
catalana per una sèrie de denúncies rebudes en aquest sentit. Méndez de Vigo instava a
les autoritats catalanes en vista del que consideraven indicis de delicte. En cas contrari,
acudiria als Tribunals. Continuarem amb Alfonso Dastis; Va dir a la cadena francesa
CNews que en el sistema educatiu català no s’ensenyava el castellà. Després, altres
figures significatives com a referents socialistes de la vella guàrdia com Alfonso Guerra o
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

José Bono o sempre el polèmic diputat popular Rafael Hernando, se sumaren als atacs
de les denúncies d’adoctrinament ideològic i des de Catalunya, el president del PP Xavier
Garcia Albiol, agafa de nou aquell tren del descrèdit del sistema educatiu català.
Considerem l’ensenyament un element clau de país i per això refermem el nostre
compromís per una escola catalana de qualitat, equitativa i que tingui ben present la
cohesió social. Les llengües no han de ser mai percebudes com un problema, sinó com
una oportunitat. És al nostre Parlament a qui correspon, d’acord amb les seves
competències, dissenyar el model educatiu que es consideri més idoni per assolir els
millors resultats. Des de l’Ajuntament de Gelida, davant dels atacs basats en les falsedats
i acusacions infundades a l’escola catalana, de destacats membres del govern espanyol i
les formacions polítiques que els donen recolzament, vol manifestar el seu suport i
respecte al model d’escola catalana davant les crítiques que ha rebut en els darrers dies i
és per això que presentem aquesta moció que ara mateix passo a llegir:»
«Rebutgem els atacs que els darrers dies ha rebut l’escola catalana i que apunten
directament als centres educatius i als seus docents, per boca del ministre d’Afers
Exteriors, Alfonso Dastis i del ministre d’Educació, Íñigo Méndez de Vigo, entre d’altres
personalitats.
Reiterem el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la cohesió social, la
igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa, a través del consens que hem construït els
darrers 30 anys, un model aplaudit i reconegut a la resta del món com exemple
d’integració social.
Durant aquest període de temps, els professionals de l’educació han exercit amb vocació
i passió la seva tasca docent, oferint als infants i joves les eines necessàries per
desenvolupar-se en la vida adulta. Ho han fet transmetent els valors de la democràcia,
del respecte, de la diversitat, del diàleg i de la tolerància.
Al llarg de tots aquests anys, els alumnes catalans han assolit els objectius lingüístics del
coneixement de les dues llengües oficials del nostre país, el català i el castellà. En aquest
segon cas, fins i tot milloren la mitjana estatal per sobre de comunitats monolingües,
dades del mateix ministeri d’educació de l’Estat.
Són els mestres i professors els que han de determinar pedagògicament com assolir els
objectius lingüístics, demostrant els fets la validesa d’aquesta tasca docent.
Malgrat tot, des de l’Estat fa anys que hi ha una ofensiva contra la nostra llengua: s’han
eliminat hores lectives de català a través de sentències judicials i s’han substituït les
raons pedagògiques més bàsiques i fonamentals.
Ara, el setge s’estreny més i se senten afirmacions falses, infundades i amb la voluntat
clara d’enganyar i manipular l’opinió pública.
Per tots aquests motius, els grups municipals d’ERC, PDeCAT i CUP a l’ajuntament de
Gelida proposen l’adopció dels següents acords:
Primer. Manifestar el suport als docents que vetllen, amb estima i passió pel
desenvolupament integral dels nostres infants i joves, agrair-los la seva dedicació i
encoratjar-los a seguir realitzant la seva tasca amb la mateixa determinació de sempre.
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Segon. Demanar la rectificació dels ministres Dastis i Méndez de Vigo i la disculpa
pública d’aquells dirigents polítics i mitjans de comunicació que han mentit
deliberadament.
Tercer. Manifestar el suport a les institucions catalanes en la presa de decisions que
garanteixin preservar el model històric d’escola catalana davant la voluntat clara de
desprestigiar l’escola i justificar una futura intervenció de l’Estat.
Quart. Comunicar aquest acord a Somescola.cat, als centres educatius del municipi, a
l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per la Independència i al
departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.»
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. Si el que hem vist fins ara amb les
dues mocions semblava absolutament surrealista, aquesta és un gra més. La veritat és
que avui el grup d’ERC, la CUP i el PDeCAT hem presentat tres mocions, però n’hauríem
pogut presentar trenta perquè ja no es tracta d’un problema amb un pressupost, o d’una
llei, o de si no ens posem d’acord amb una competència... És que és absolutament
demencial, i ja no és que falsifiquem fotografies, ara resulta que en aquest país un idioma
que no s’ensenya treu millor puntuació que en altres llocs on s’ensenya i a més és l’únic.
Això és el que ens diuen. Ara resulta que suposo que a Espanya quan guanya el PP i al
cap d’un temps guanya el PSOE, els plans educatius no canvien. En canvi, aquí quan la
gent canvia d’opinió i en un determinat moment no és independentista i després sí que ho
és, la culpa és de l’escola que adoctrina? Això és el que ens estan dient. Molts de vostès
ja ho saben, jo sóc professor i una de les obsessions que tenim els professors i a l’escola
catalana i algú de l’altre costat de la taula ho sap, fins i tot ens passem perquè som
pioners en moltes coses. Això té coses bones, a vegades encertem i fem coses que van
molt bé, de vegades ens equivoquem i rectifiquem. Som força de protestar, no som gens
conformistes, intentem que els nostres alumnes pensin, i ara resulta que els adoctrinem.
Cap a què, a que pensin? Perquè les seves opinions es puguin formar a partir del que
veuen? I si resulta que el que veuen no els hi agrada, si resulta que allò que veuen no hi
estan d’acord i resulta que volen decidir una cosa diferent perquè tenen edat per decidirho? Això és culpa d’adoctrinament? Realment és molt difícil entendre com hi ha persones
que tenen una responsabilitat política i que en els darrers dies estiguin dient el que estan
dient de la nostra societat. Ja no es tracta de si ens hem de quedar o no ens hem de
quedar, o de si hem de pactar és que ens estan “matxacant”. Ara volen controlar
l’educació, volen controlar els mitjans de comunicació, volen controlar-ho tot. Sembla
mentida que haguem de defensar la nostra escola, que ha estat aplaudida arreu del món
com a mostra d’integració i d’ensenyament, menys a Espanya. Gracies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Tal com hem manifestat donarem també suport a aquesta moció. Abans
fèiem esment als atacs violent contra el dret d’expressar el seu vot, el dret a decidir. Hem
parlat també de l’empresonament de dues persones per expressar les seves idees i ara
aquí, ens veiem obligats tots plegats a donar suport al model d’escola catalana. Entenem
que l’educació, sempre ho hem dit i penso que tots hi hem coincidit, és un eix fonamental
de qualsevol societat i en el cas del model educatiu de Catalunya, ha estat sempre pioner
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en molts aspectes, però sobretot deixant clar que a través de l’educació els i les
professionals de l’educació, i n’hi ha aquí presents a la sala, sempre han tingut aquesta
vocació, han tingut les ganes de formar els nois i noies de les seves escoles sota uns
valors de democràcia, uns valors de respecte i atenent també a la diversitat. Per tant, és
del tot inconcebible i no es pot entendre de cap manera que puguin haver-hi ara aquesta
voluntat d’interferir, aquesta voluntat de redirigir un model educatiu com el que està en
aquests moments vigent a Catalunya. Per tant, sobretot posant èmfasi amb aquest primer
punt de manifestar el suport als docents que vetllen i han vetllat pel desenvolupament
dels nostres infants i joves, els grups del govern municipal també hi donarem suport,
evidentment.»

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 i Jesús Gómez Morón i de
les senyores Maria Rigau Navarro, Montserrat Nicolau Bargalló i Mariana Miró Minaya
(PSC), del senyor Josep Anfruns Davi (ICV-EUiA), del senyor Francesc de Gironella
Bertran (CDC), de les senyores Lluïsa Llop Fernández i Margarida Bertran Morell, del
senyor Daniel Garcia Peris (ERC) i del senyor Jordi Bofill Abelló (CUP).
B)

PART DE CONTROL

8. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL DARRER PLE
ORDINARI
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Continuem amb la sessió plenària, en aquest cas a la part de control. El
punt número deu seria la dació de compte dels decrets d’alcaldia núm. 297/2017 a
400/2017, dictats des del darrer Ple ordinari i que han s’han fet arribar als regidors.»
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

297

21-07-2017

O.E. Neteja de finca carrer Tramuntana, 3

298

21-07-2017

Ordre d’execució neteja diverses finques carrer Alba, 4 i 6 i imposició de
multa

299

21-07-2017

Contractació per màxima urgència ATC substitució treballadora familiar

300

21-07-2017

Convocatòria sessió ordinària del Plel pel dia 25 de juliol de 2017

301

21-07-2017

Requeriment legalització obres Carrer Rossinyol, 3
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302

21-07-2017

Requeriment suspensió d’obres Carrer Rossinyol, 3

303

24-07-2017

Acceptació renúncia de reducció d’un terç de la jornada laboral RMRC

304

24-07-2017

305

25-07-2017

306

25-07-2017

307

26-07-2017

Delegació alcaldia

308

27-07-2017

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 17038661

309

31-07-2017

Incoació expedient disciplinari MRPA

310

01-08-2017

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 3
d’agost de 2017

311

04-08-2017

Delegació alcaldia

312

07-08-2017

Delegació alcaldia

313

08-08-2017

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 10
d’agost de 2017

314

10-08-2017

Declaració residu sòlid urbà

315

10-08-2017

Al·legacions a requeriment ACA exp. SN2017000174

316

10-08-2017

Llista provisional admesos i exclosos provisió plaça educadora Llar Infants
Cérvol Blau

317

10-08-2017

Sol·licitar subvenció per redacció de llibre “Els Joves del 36”

318

14-08-2017

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 17
d’agost de 2017

319

17-08-2017

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 17039676

320

17-08-2017

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 17040879

321

17-08-2017

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 17041941

322

17-08-2017

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 17411114

323

18-08-2017

Aprovació definitiva llista admesos i exclosos provisió plaça educadora
Llar Infants Cérvol Blau

324

18-08-2017

Incoació expedient baixa d’ofici del padró municipal

325

23-08-2017

Requeriment reposició realitat física alterada carrer Garnatxa, 33 Urb.
Safari

326

23-08-2017

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 17042590

327

23-08-2017

Requeriment reposició realitat física alterada crta. de Sant Llorenç, 41-43,
2n 2a

328

24-08-2017

O. E, Per neteja de finca carrer Garnatxa, 19 Urb. Safari

329

24-08-2017

Arxiu expedient RFIAL/2017/00007

330

24-08-2017

Arxiu expedient RFIAL/2017/00006

Determinació de permís de paternitat, vacances, compactació lactància i
permís de reducció de jornada MCC
Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 27 de
juliol de 2017
Incoació expedient sancionador per abocament d’aigües residuals a xarxa
de clavegueram
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331

24-08-2017

Contractació netejadora per jubilació fins a cobertura de plaça JGR

332

24-08-2017

Imposició multes trànsit exp. 17042768

333

25-08-2017

Delegació alcaldia

334

28-08-2017

Arxiu expedient RFIAL/2017/000011

335

28-08-2017

Delegació alcaldia

336

31-08-2017

Nomenament educadora AGA

337

31-08-2017

Incoació expedient baixa d’ofici del padró municipal

338

31-08-2017

Incoació expedient baixa d’ofici del padró municipal

339

04-09-2017

Imposició multes trànsit exp. 17042768

340

04-09-2017

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 17043744

341

05-09-2017

342

06-09-2017

343

06-09-2017

344

07-09-2017

Contractació AAC substitució professor Escola Música

345

07-09-2017

Suspensió expedient disciplinari MRPA

346

12-09-2017

Requeriment restitució de l’ordre jurídic vulnerat Avda Onze de Setembre,
15, bxs.

347

12-09-2017

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 17044905

348

12-09-2017

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 14 de
setembre de 2017

349

12-09-2017

Arxiu expedient RFIAL/2017/000008

350

12-09-2017

Delegació alcaldia

351

12-09-2017

Incoació expedient baixa d’ofici del padró municipal

352

13-09-2017

Contractació ATR dins programa complementari Foment ocupació local
2017-2018

353

14-09-2017

Ordre de cessament d’activitat d’habitatge d’ús turístic carrer Cadí 5

354

14-09-2017

Concessió excedència per incompatibilitat professor Escola Música JOCB

355

14-09-2017

Contractació DSS per cobrir excedència professor Escola Música

356

14-09-2017

Ordre de cessament d’activitat d’habitatge d’ús turístic camí del Castell, 24

357

14-09-2017

358

14-09-2017

359

14-09-2017

Contractació JMM per cobrir renúncia professor Escola Música

360

18-09-2017

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 17046160

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 7 de
setembre de 2017
Concessió ampliació termini audiència inicialment concedida en decret
302/2017
Desestimació al·legacions AUQ contra O.E. Xarxa sanejament Avda.
Victòria, 10

Ordre de cessament d’activitat d’habitatge d’ús turístic carrer Cantillepa,
20
Ordre de cessament d’activitat d’habitatge d’ús turístic crta, Sant Llorenç
d’Hortons, 14
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361

18-09-2017

O.E. 14/2017 ratificació suspensió obres finca La Valenciana, pol. 20,
parcel·la 31

362

18-09-2017

Contractació YBA per neteja escola de Música

363

18-09-2017

Arxiu expedient RFIAL/2017/000018

364

19-09-2017

Ratificació suspensió d’obres finca C/ Garnatxa, 17 (urb. Safari)

365

19-09-2017

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 21 de
setembre de 2017

366

20-09-2017

Delegació alcaldia per celebració de matrimoni

367

25-09/2017

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 17047160

368

25-09/2017

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 17047364

369

25-09-2017

Delegació alcaldia

370

26-09-2017

371

28-09-2017

372

28-09-2017

373

02-10-2017

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 17048477

374

02-10-2017

Contractació OEAA per substitució auxiliar administratiu Escola Música

375

02-10-2017

Nomenament LCG agent Policia Local

376

02-10-2017

Nomenament JMF agent Policia Local

377

02-10-2017

Establiment serveis mínims per aturada general del 2 d’octubre

378

04-10-2017

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 5
d’octubre de 2017

379

04-10-2017

Requeriment restitució realitat física alterada Supermercat SPAR

380

04-10-2017

Baixes d’ofici del padró municipal

381

05-10-2017

Declarar l’incompliment injustificat del decret 328/17 per neteja de finca al
C/ Garnatxa, 19 – parcG14 Urb. Safari

382

09-10-2017

Declaració residu sòlid urbà

383

10-10-2017

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 17049869

384

10-10-2017

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 11
d’octubre de 2017

385

10-10-2017

Ordenament cessament activitat habitatge ús turístic C/ Planeta, 8

386

10-10-2017

Ordenament cessament activitat habitatge ús turístic Avda. Martivell, 74

387

11-10-2017

Arxiu expedient RFIAL/2017/000004

388

13-10-2017

Arxiu requeriment subsanació de la llei 16/2015 ateses proves practicades
i documentació aportada

389

16-10-2017

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 17051039

390

16-10-2017

Contractació ATC substitució treballadora familiar

Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 28 de
setembre de 2017
Ordenament per tercer cop restauració realitat física alterada finca La
Valenciana, pol. 20, parcel·la 30
Declaració incompliment decret i imposició multa coercitiva aturar
abocament aigües residuals a la via pública Avda. Victoria, 12
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Desestimar al·legacions MAJ contra decret per restitució ordre jurídic
vulnerat C/ Garnatxa, 33 Urb. Safari
Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local pel dia 19
d’octubre de 2017

391

16-10-2017

392

17-10-2017

393

17-10-2017

Incoació exp. Baixa d’ofici padró

394

17-17-2017

Incoació exp. Baixa d’ofici padró

395

17-17-2017

Denegació comunicació prèvia d’obres NJR

396

18-17-2017

Delegació alcaldia

397

18-17-2017

O.E. neteja finca C/Poeta Jaume Vila, 2

398

19-17-2017

Incoació exp. Baixa d’ofici padró

399

19-17-2017

Desestimar al·legacions MGM contra decret per garantir estabilitat talús
Camí Castell, s/n

400

23-17-2017

Incoació expedient sancionador en matèria de trànsit núm. 17052417

9. INFORMACIONS D’ALCALDIA
No n’hi ha.
10. MOCIONS
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Passaríem al desè punt que son les mocions. En primer lloc però caldria
votar la urgència de les dues mocions per separat. La primera és la moció dels grups
municipals del PSC i ICV-EUiA per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya. Es
passa el model a tots els regidors. Tant aquesta moció com la que es presentarà amb
posterioritat té a veure amb l’aplicació per part del govern de l’Estat Espanyol de l’article
155 i la urgència i la importància bé donada pel contingut que això representa.
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 i Jesús Gómez Morón i de les senyores Maria Rigau Navarro,
Montserrat Nicolau Bargalló (PSC), del senyor Josep Anfruns Davi (ICV-EUiA), del senyor
Francesc de Gironella Bertran (CDC), de la senyora i Margarida Bertran Morell i del
senyor Daniel Garcia Peris (ERC) i del senyor Jordi Bofill Abelló (CUP).
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El que es presenta és aquesta moció que condemna la violació dels drets
fonamentals a Catalunya per part de l’Estat Espanyol i que el que es pretén és instar al
govern espanyol i als partits que li estan donant suport a aturar la suspensió de
l’autonomia de Catalunya que estem portant a terme i que volen reblar-ho amb l’aplicació
de l’article 155 de la Constitució Espanyola. Des dels grups del govern municipal no és
de rebut l’aplicació d’aquest article 155 que el que fa és eliminar de totes, totes, el govern
que ha tingut Catalunya i per tant no podem donar cap mena de suport des dl govern
municipal en aquest cas el PSC i ICV-EUiA a l’aplicació d’aquest article 155. Entenem
que cal esgotar tota mena de diàleg abans d’arribar a aquesta posició i entenem que
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aquesta posició en cap moment hauria de ser efectiva. La proposta que es presenta que
diu el següent:»
«MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC I ICV PER ATURAR LA SUSPENSIÓ
DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El govern del PP es proposa intervenir, de manera absoluta i brutal, el govern de la
Generalitat de Catalunya, sobre la base d’una interpretació abusiva de la norma. Posa
així de manifest la vella voluntat d’una certa dreta espanyola d’abatre, no ja
l’independentisme, sinó el catalanisme en la seva pluralitat, tal com ja havia quedat clar
amb les actuacions contra l’Estatut i durant els set anys de menyspreu amb què ha
respost a les reiterades demandes dels catalans.
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a la
suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític la
resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. Trenta-vuit
anys després de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de l’Estatut, després de
les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres partits polítics en el marc
democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació d’anul·lació
política.
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia
catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de
diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a través de
la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de comunicació, la
violació del secret postal, les detencions de càrrecs públics, querelles i processos
judicials contra el govern, la mesa del parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la
brutal violència policial exercida contra població pacífica l’1 d’octubre, l’empresonament
dels líders de la societat civil, el gran desplegament de forces policials que encara es
manté a Catalunya i la intervenció i congelació dels comptes de la Generalitat de
Catalunya.
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de Gelida acorda:
Primer. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures
repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes.
Segon. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de
l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació
de l’article 155 de la Constitució Espanyola.
Tercer. Instar al Govern de Catalunya i al Govern espanyol a una reconducció del
conflicte, que ha de passar per negociar una solució política, i per tant s’ha de fer una
aposta ferma i decidida de diàleg. Cal congelar totes les condicions prèvies i asseure’s a
parlar, sense exclusions ni línies vermelles.
Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a
l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups polítics del
Parlament de Catalunya.»
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Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Alguna intervenció per part dels grups? Senyor Pep Anfruns, d’ICV-EUiA.»
Pren la paraula el senyor Josep Anfruns Daví, regidor d’ICV-EUiA:
Josep Anfruns: «Gràcies senyor alcalde. Bona nit a tothom. Jo avui tenia la gran
esperança de que aquest tema no calgués tractar-lo, perquè per uns moments ha
semblat que hi havia un camí que obria l’esperança de resoldre un conflicte. Un conflicte
que ja fa massa temps que dura. Que a més és un conflicte que té paralitzada la vida
política, fins ara al govern de Catalunya i ara ja comença a paralitzar fins i tot en els
municipis. Un conflicte que se li ha de donar una solució i evidentment la solució és
política. I la solució política d’aquets conflicte passa com molt bé diu la moció, per
entendre’s, pel diàleg. A vegades se’ns acusa a nosaltres d’equidistància o d’indefinició,
quan jo penso que som una força política que des de fa ja molts anys, ens hem definit
clarament a favor de la resolució d’aquest conflicte a partir d’un referèndum. Un
referèndum de veritat, un referèndum només pot ser referèndum si està acordat i és
vinculant. No és això que s’ha fet. Això que s’ha fet té molt mèrit però no és un
referèndum vinculant i que per tant, no dona autoritat perquè no representa a la majoria,
no dóna autoritat per fer unes mesures extraordinàries. Unes mesures extraordinàries
que acaben abocant a una intervenció que és la del 155, que pot ser la liquidació de 40
anys d’autogovern i pot ser la liquidació de tot el que s’ha aconseguit i assolit al llarg de
les lluites i de la reconstrucció d’un país com Catalunya. Ara està posant-se en perill per
una situació que en aboca a la galàxia desconeguda, perquè evidentment la
independència que no reconeix ningú, unilateral i declarada des d’una minoria no pot ser
vinculant, ni ningú l’acceptarà. Per tant, jo reclamaria que de nou, es torni a una situació
de normalitat i que es resolgui aquest conflicte, que només es pot resoldre per la via
d’unes noves eleccions. Per tant, vagin a les eleccions i resolem aquest conflicte.
Aquesta és la nostra posició.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Senyor Jordi Bofill, de la CUP.»
Pren la paraula el senyor Jordi Bofill Abelló, regidor de la CUP:
Jordi Bofill: «Sorprèn que amb una moció que és per aturar la suspensió de l’autonomia,
s’estigui dimensionant al que ens vol aturar l’autonomia, que és l’Estat Espanyol.
L’autonomia no està aturant Catalunya. Ens esta justificant l’aplicació de l’article 155,
senyor Anfruns. Existeix una cosa que és el dret a l’autodeterminació. El dret a
l’autodeterminació el podem demanar. Si no te’l donen el pots tornar a demanar però al
final tens el dret i l’has d’agafar. El referèndum impossible? Perdona, el vam fer possible,
es va fer. Vam anar a votar molta gent en unes condicions molt difícils i va sortir una
àmplia majoria pel sí. I ara ens ve damunt un estat format pel PP, per Ciutadans i pel
PSOE, però amb el vist i plau o el silenci d’altres partits, com per exemple estem sentint
ara aquí, com per exemple el PSC, amb el senyor Iceta que està incitant en el mateix
sentit tota l’estona. És a dir, la discussió política és”Ai! Que us vindrà l’Estat Espanyol
amb el 155” En cap moment es poden a discutir o a parlar del que Catalunya està
demanant de fa segles. Llavors nosaltres votarem en contra d’aquesta moció,
especialment per aquest punt tercer que diu que hem d’anar a dialogar. Quan estàs sent
agredit has d’anar a dialogar? Dialogar per rendir-te o dialogar per sotmetre’t. El diàleg en
aquestes condicions és molt difícil. Aquest diàleg hauria de ser amb mediació
internacional, quan haguéssim ja proclamat la nostra República Catalana.»
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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. Jo no sé si qui estigui aquí a la sala de
Plens, o algú que ens escolti des de casa entendrà com és possible que un ajuntament
presenti dues mocions amb el mateix objectiu. Espero que amb el que expliquem ara i el
que expliquem després a l’altra moció quedi clar, perquè bàsicament la discrepància no
està segurament amb el rerefons, sinó en la traducció d’aquest rerefons. Tinc la sensació
que hi ha molta gent que es pensa que un dia hi va haver una persona que es va
despertar i va dir, “independència” com un bolet fora de temporada, però abans hi havia
hagut un referèndum, que també va ser un bolet fora de temporada. Parlava el senyor
Anfruns de diàleg. No aniré 300 anys ni 40 anys enrere. Anem a veure aquest diàleg; fa
set anys el president Mas se’n va anar a Madrid a negociar amb el president Rajoy. Ja sé
que per vostè serà Mas el corrupte, Mas el diabòlic, Mas el descastat, però vaja, Mas, el
convergent. Però hi va anar i li van dir que no a tot. I algú em dirà que potser en Mas va
fer una mica de trampa, perquè molt autonòmiques no eren. Si anem una mica mes
enrere, quina pot ser la mostra més clara de diàleg i d’acceptació d’una regió com
Catalunya que té les seves aspiracions de reconèixer que és una autonomia, que depèn
d’un Estat, votar en referèndum el seu Estatut. Aquell referèndum era pactat? Aquell
referèndum era legal? Aquell referèndum tenia totes, totes, totes les garanties legals de la
Constitució del 1978 que sembla que a vostè i a tanta gent li agrada tant últimament? Sí,
les tenia totes, menys una, acceptar-ne el resultat. Aquest és el diàleg que hem rebut. Em
podria dir vostè quina diferència hi ha entre el referèndum de l’1 d’octubre il·legal, sense
garanties, amb el referèndum de l’Estatut de 2006? Cap. Si m’agrada el que surt ho
accepto, si no m’agrada el que surt ho arreglo. Vaja, amb vocabulari tècnic, “te lo afino”.
Per cert, vostè votava fa un moment a favor d’una moció contra la violència de l’1
d’octubre on els catalans van ser agredits perquè estàvem fent que? Passejar? Estàvem
fent un referèndum, vinculant sí, perquè qui el feia va dir que era vinculant. Jo no sé quina
obsessió tenen vostès amb el diàleg, perquè en aquests darrers set anys, des d’això a
ningú d’aquests que volen tant diàleg, a ningú se li ha acudit venir a Catalunya i dir “I si
els hi donem els diners que pressupostem a l’estat? L’any vinent ja en pressupostarem
menys, però aquest any donem-los-hi? No. I si els hi fem alguna infraestructura que diem
que els hi farem? No. I si respectem alguna de les lleis que aprova el Parlament que no
siguin independentistes? No. I si fem alguna llei des de Madrid, en la que ells tinguin
competències, com la d’Educació i no els hi xafem la guitarra? Tampoc. Aquest és el
diàleg que hem tingut durant aquests set anys. Fixi`s, fins i tot hi ha alguns que ara sap
què ens proposen? Que fem un altre Estatut. És clar que com que l’altre ens va anar tant
bé, suposo. Diàleg, Sap quin és el sinònim del seu diàleg? Noves eleccions. Això no és
diàleg. Diàleg és intentar negociar, intentar buscar una solució a la situació actual, algun
punt d’acord. Noves eleccions. Això és diàleg? No, això no és diàleg. Hem votat, hem
votat vàries vegades fins i tot massa vegades potser opinen alguns en els últims anys. I
hem acabat tenint un Parlament que és independentista, que va dir que faria un
referèndum, i que si alguns consideren que aquest referèndum no és prou perquè no
representa la voluntat de la majoria, no serà perquè no haguéssim convidat a tothom a
anar a votar. Als del no també. Jo no he vist una campanya on una opció política faci
tanta campanya perquè hi vagin a votar els altres, i si no va votar més gent va ser perquè
ens van pegar, perquè es van endur urnes, i ara resulta que això és falta nostra? Veig
que vostè a més és clarivident, “independència d’una minoria que no reconeixerà ningú”
Que no reconeixerà ningú? Com ho sap? Que no la reconeix vostè? Segur. Que no la
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reconeix l’Estat Espanyol? Segur. Avui parlava del camí que obria a l’esperança. Avui a
l’últim moment que mig país, o un quart de país o quatre gats segons vostè, s’han endut
l’ensurt del dia. El president Puigdemont ha posat sobre la taula fins i tot, tot, tot. Si avui
algú, per exemple el PSC, hagués anat al senyor Rajoy i li hagués dit “accepta-ho” i ho
hagués acceptat, el president Puigdemont estaria acabat políticament, el PDeCAT estaria
acabat políticament, amb l’independentisme tindríem un problema per veure com ens
reconstruïm, el procés estaria encallat... Ni això, ni això, perquè no ens volen. Ja no dic
parlar, no ens volen vençuts, ens volen esclafats. I amb aquesta gent vostè vol anar a
parlar? Hem tingut tots aquests anys per fer una petita cosa i no n’han fet cap. Ara vostè
vol anar a parlar? Ah no, vostè no vol anar a parlar. Vostè vol que es convoquin unes
noves eleccions. Suposo que aquest és el concepte que tenen alguns de parlar, no? I si
poden ser unes eleccions amb els partits independentistes prohibits, millor. Segur que
això afavorirà el diàleg. El grup del PDeCAT, evidentment votarà en contra. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Senyora Lluïsa Llop, d’ERC.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «Gràcies. En primer lloc des d’ERC lamentar que finalment no haguem
pogut arribar a aquest acord per presentar una única moció per aturar l’aplicació del 155 i
per tant, la suspensió de l’autonomia de Catalunya. Lamentar que això no hagi pogut ser
així i per tant, passar a veure la moció que ens presenten vostès. Moció que el què fa és
agafar de base la que ha fet l’Associació de Municipis per la Independència, cert, i fer-li
uns petits retocs. Certament dels tres paràgrafs de l’exposició de motius més els quatre
dels acords, només en canvia un a cada lloc, però clar, canvien l’exposició de motius una
cos que deia “El govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant
per la via de la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les
institucions de Catalunya, que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015, van
concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el passat 1
d’octubre, en referèndum d’autodeterminació de Catalunya, va ser novament refermat el
mandat democràtic per la independència de Catalunya.” Aquest paràgraf ens el canvien
per un altre que diu: “El govern del PP es proposa intervenir, de manera absoluta i brutal,
el govern de la Generalitat de Catalunya, sobre la base d’una interpretació abusiva de la
norma. Posa així de manifest la vella voluntat d’una certa dreta espanyola d’abatre, no ja
l’independentisme, sinó el catalanisme en la seva pluralitat, tal com ja havia quedat clar
amb les actuacions contra l’Estatut i durant els set anys de menyspreu amb què ha
respost a les reiterades demandes dels catalans.” Perdonin, el govern del PP posa de
manifest la vella voluntat d’una certa dreta espanyola. Dreta espanyola? Vostès recorden
els governs de Felipe González? Recorden el Zapatero, apoyaré..? recorden en Guerra
amb el “les hemos cepillado l’Estatut”? A Espanya només hi ha una vella voluntat d’una
certa dreta espanyola d’abatre no l’independentisme, sinó el catalanisme. De debò es
pensen que tenim tan poca memòria com perquè ens facin passar una moció on hi ha
uns que són els culpables però que en canvi “existe otra Espanya” i podrem progressar i
acordar coses etc? Em sembla absolutament indignant que de debò es creguin que a
aquestes alçades ens podem creure segons quines coses. Aquesta moció que ens
presenten, amb aquest text, de debò som perfectament conscients de saber qui va
començar a liquidar l’Estatut del 2006, Després sí, és cert, el PP va acabar la feina, però
no ens equivoquem, les respostes a les 18 vegades que s’ha demanat diàleg i s’ha
demanat un referèndum i que s’ha demanat poder votar, no només les ha votat el PP,
resulta que les ha votat molt ben acompanyats sempre, mentre hi hagut només el PSOE
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pel PSOE, i ara pels dos escolanets, pel PSOE i per Ciutadans. Per tant, em sembla
absolutament indignant que ens puguin arribar a dir això.
Segon canvi, es canvia una cosa que es nota tant poc com dir “Manifestar el suport al
govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat popular del passat 1
d’octubre en els termes que estableix la Llei del referèndum d’autodeterminació i la Llei
de Transitorietat jurídica i fundacional de la República, aprovades pel Parlament de
Catalunya.” Això deia la moció de l’AMI i ara la seva moció diu: ”Instar al Govern de
Catalunya i al Govern espanyol a una reconducció del conflicte, que ha de passar per
negociar una solució política, i per tant s’ha de fer una aposta ferma i decidida de diàleg.
Cal congelar totes les condicions prèvies i asseure’s a parlar, sense exclusions ni línies
vermelles.” Aquest punt, primer, no reconeix en cap cas a Catalunya com a subjecte
polític. No reconeix en cap cas a Catalunya com a subjecte de dret i perdonin, però
recorro sempre al mateix exemple que se’ns acut a tots i torno a l’exemple del mal
tractador. Vostès el que estan dient aquí és, a la dona que porta anys i panys de
pallisses, que està aguantant el que està aguantant, que resulta que ha pres la voluntat
de decidir ella el seu futur, que ha decidit que continua endavant i que se separa. I ara li
diem, tranquil·la no pateixis, torna amb aquell mal tractador que ara ha canviat molt i no el
reconeixeràs, i no pateixis, que a partir d’ara ens asseurem, parlarem de tu a tu, no et
parlarà com si fossis una colònia i acceptarà dialogar de les condicions d’uns i altres. De
debò? Vostès no van veure les imatges de l’1 d’octubre, oi? Vostès no van veure les
imatges del “a por ellos” oi? És impossible que puguem seure amb una taula sense que hi
hagi cap mena de mediació internacional i que sigui per decidir com acabem pactant
aquesta decisió de separar-nos amigablement i de decidir quins actius i quins passius hi
ha? I a més fer-ho en un mandat absolutament democràtic de l’1 d’octubre. Que no és
més alt en participació? No, perquè ens estaven atonyinant. Que no és més alt en
participació? No, es clar, ens van tancar col·legis. De debò, diàleg? En funció de què? No
hi ha imatge més colonial, de que ens tracten com una colònia, que tenir forces
d’ocupació en vaixells. Forces d’ocupació que surten del vaixell per repartir estopa entre
la població que resulta que digníssimament està intentant exercir el seu dret a votar, Una
població digníssima que va defensar pacífica i cívica els seus drets fonamentals, i en
especial el dret a vot. Diàleg, sí sempre, però amb mediació internacional i seient en una
taula com a iguals, no que et tractin com si fossis una colònia i com si et tutelessin. Per
tant, ens sembla que aquesta moció és absolutament impossible a les alçades que estem
que hi puguem donar cap mena de suport, però que ni tan sols ens ho puguem plantejar
des d’ERC.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Molt bé, abans de passar a votació, vull fer una consideració. Jo ho vull
interpretar així, però el símil amb els temes de violència de gènere, jo penso que al Ple ja
ens hem posicionat sempre respecte aquest tema i el fet de què donem suport o que ens
manifestem en contra d’aquesta moció o que apel·lem al diàleg, penso que en cap
moment hauria de comparar-se amb això. La comparativa, ja li dic que entenc el sentit
però vull que quedi clar.
Nosaltres evidentment, abans hem donat suport a les tres mocions que s’han presentat i
he parlat en tot moment i sempre ho he manifestat, que sempre hi ha d’haver aquest
respecte a la diversitat o al pensar diferent. Jo penso que alguns dels arguments que
s’han posat damunt de la taula els podríem compartir, però nosaltres continuem pensant,
i penso que en el decurs d’aquest darrers dies ja no només persones vinculades al PSC,
sinó a altres forces polítiques, que poden estar incorporades amb alguns dels partits aquí
representats, també ha apel·lat aquest diàleg i nosaltres continuem pensant que és una
línia a seguir, per arribar a la reconducció d’aquest conflicte i per tant, el nostre
posicionament ha estat clar en el sentit de no donar suport a l independència , no hi
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estem a favor. Penso que és un posicionament respectable per qualsevol altre part i
aquest és el nostre posicionament. Evidentment, el PSC de Gelida no estem a favor de
l’aplicació de l’article 155 i entenem que el diàleg hauria de ser la resposta a la sortida del
conflicte. No estem a favor de la independència, respectem la diversitat d’idees i el nostre
posicionament és presentar aquesta moció i el nostre posicionament en la propera moció
serà de no donar-hi suport.»
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 i Jesús Gómez Morón i de les senyores Maria Rigau Navarro, Montserrat Nicolau
Bargalló (PSC), del senyor Josep Anfruns Davi (ICV-EUiA), i els vots contraris del senyor
Francesc de Gironella Bertran (CDC), de la senyora i Margarida Bertran Morell i del
senyor Daniel Garcia Peris (ERC) i del senyor Jordi Bofill Abelló (CUP).
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «La següent moció la presenta el senyor Francesc de Gironella. Si vol
justificar-ne la urgència.»
Pren la paraula el senyor Francesc de Gironella Bertran, regidor de CDC:
Francesc de Gironella: «La justificació vindria lligada una mica amb el que s’ha explicat
abans. El dilluns es van presentar dues mocions en resposta a l’article 155. Una anava
signada per ERC la CUP i el PDeCAT, l’altra del PSC, s’ha intentat fer aquest acord i com
que no s’ha aconseguit, també dins dels pactes que es van assolir aquell dia, es va
demanar la presentació per urgència i es va dir que s’aprovaria.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Votem a favor de la urgència tal com es va quedar amb les informatives.»
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 i Jesús Gómez Morón i de les senyores Maria Rigau Navarro,
Montserrat Nicolau Bargalló (PSC), del senyor Josep Anfruns Davi (ICV-EUiA), del senyor
Francesc de Gironella Bertran (CDC), de la senyora i Margarida Bertran Morell i del
senyor Daniel Garcia Peris (ERC) i del senyor Jordi Bofill Abelló (CUP).
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «El senyor Francesc de Gironella presenta la moció.»
Pren la paraula el senyor Francesc de Gironella Bertran, regidor de CDC:
Francesc de Gironella: «Crec que la presentació no s’escau, però després faré un parell
de consideracions. Així que si els hi sembla bé la llegiré el millor que pugui, perquè els
assistents al Ple i els que estiguin a casa captin la diferència entre aquestes dues
mocions que s’han presentat i puguin arribar a entendre el que ha passat avui aquí:»
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«MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, PDeCAT I CUP A GELIDA PER
ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol - amb el suport del PSC
- i Ciudadanos per a la suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant
d’un problema polític la resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la
retallada de drets. Trenta-vuit anys després de recuperar l’autonomia catalana amb
l’aprovació de l’Estatut, després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara
tres partits polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a
aquella situació d’anul·lació política.
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia
catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de
diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a través de
la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de comunicació, la
violació del secret postal, les detencions de càrrecs públics, querelles i processos
judicials contra el govern, la mesa del parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la
brutal violència policial exercida contra població pacífica l’1 d’octubre, l’empresonament
dels líders de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, el gran
desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i
congelació dels comptes de la Generalitat de Catalunya.
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via de
la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les institucions de
Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van concedir la
majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el passat 1 d’octubre,
en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, va ser novament refermat el mandat
democràtic per a la independència de Catalunya.
Per tots aquests motius, els grups municipals d’ERC, PDeCAT i CUP a l’Ajuntament de
Gelida proposen l’adopció dels següents acords:
Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el
mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum
d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República
aprovades pel Parlament de Catalunya.
Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures
repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes.
Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de
l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació
de l’article 155 de la Constitució Espanyola.
Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a
l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups polítics del
Parlament de Catalunya.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
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Lluís Valls: «Moltes gràcies. Senyor Pep Anfruns, d’ICV-EUiA.»
Pren la paraula el senyor Josep Anfruns Daví, regidor d’ICV-EUiA:
Josep Anfruns: «Gràcies senyor alcalde. Com ja ha quedat molt clar i s’ha posat de
manifest en totes les intervencions, les dues mocions són calcades a excepció d’un punt.
Bé, dos, un punt que s’afegeix és el diàleg del que vostès no volen sentir-ne a parlar i
l’altre és el que parla de donar suport a la via independentista. Ara que tant se’n parla i
tothom demana tanta democràcia, jo penso que també els no independentistes hem de
tenir dret a la democràcia i també hem de poder-nos expressar. Esperem que no se’ns
limiti i que no se’ns consideri d’un altre món. En qualsevol cas, el que sí és segur és que
nosaltres no donarem suport a una via independentista que no està legitimada perquè no
té ni tan sols la majoria de la població. Per tant, nosaltres votarem en contra d’aquesta
moció.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Senyor Jordi Bofill, de la CUP.»
Pren la paraula el senyor Jordi Bofill Abelló, regidor de la CUP:
Jordi Bofill: «Evidentment estaríem encantats que anessis a votar el que et sembli bé en
el referèndum que vam fer, i si en féssim un altre i sempre que vulguis, votis el que et
sembli. Igual que el senyor alcalde ha manifestat que no era independentista, em sembla
molt lloable, i que pugui anar a votar el que li sembli. Pel diàleg hi estem sempre i hi hem
estat sempre, però sabem que sempre que es dialoga hi ha d’haver algú a l’altra banda.
No s’hi val a dir que no, que s’ha de passar per una Constitució que es impossible de
modificar. I això és una manera de guanyar referèndums massa fàcil per guanyar el no,
que és el que estan defensant. Via Constitució sempre guanyarà el no i per tant, cal un
referèndum, acordat si es vol més endavant. Nosaltres considerem que ja es va fer i que
s’ha de tirar endavant el que va aprovar el poble de Catalunya en referèndum el dia 1
d’octubre, i aquest és el nostre camí. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Senyor Francesc de Gironella, CDC.»
Pren la paraula el senyor Francesc de Gironella Bertran, regidor de CDC:
Francesc de Gironella: «Gràcies senyor alcalde. Parlem del 155, surt el tema del diàleg
un altre cop. A mi m’agradaria recordar que l’última persona que va dir me’n vaig a
Catalunya a parlar amb el senyor Puigdemont a veure si arribem a algun acord, va ser el
senyor Pedro Sánchez. 24 hores després era cessat com a Secretari general del PSOE.
Ara torna a ser-ho.”por Dios, libranos de Rajoy!” Veig que ha après la lliçó, suport
incondicional al 155. Una mostra de diàleg. Jo ara faré tres preguntes, i les faig a tothom
que està aquí a la sala, a la taula també, però no vull que em contestin perquè jo crec que
algú avui no ho estarà passant bé, i no vull que em contestin, perquè si em contesta un
m’hauran de contestar tots. Jo sí que contestaré per mi, evidentment. Primera pregunta:
El dia 1 van anar a votar? Pregunta número 2: Per què hi van anar, si és que hi van anar?
No em refereixo a la pregunta de la consulta, em refereixo a la motivació personal que
vostès van tenir per anar a votar, perquè fàcil no ens ho van posar. Tercera pregunta:
Què van votar? Jo vaig anar a votar el dia 1 d’octubre, perquè n’estava fart d’aquest joc,
de si som molts o si som pocs, de si ens comptem, de sí som o no majoria... Per això vaig
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anar a votar i suposo que tothom que va anar a votar ho va fer per aquest motiu, perquè
volia ser comptat, però no com el 9N, aquesta vegada era vinculant. Volia ser comptat,
volia ser tingut en compte i la única manera que tenia per ser-ho, era que qui convocava
el referèndum em digués què anava a fer amb el meu vot i amb els de tots els que vam
anar a votar. Per això vaig anar a votar, perquè volia ser comptat i volia que amb aquells
vots es fes alguna cosa. I ens ho van dir, si surt que sí tirarem per la independència, si
surt que no, eleccions autonòmiques. Tots sabíem les normes del joc i vàrem anar a
votar. Vostès diuen que no estan d’acord amb el primer punt. Saben què diu el primer
punt? Exactament això. No diu que Gelida reclama la independència perquè aquí som
molt simpàtics i molt independentistes. No, diu: “Manifestar el suport al Govern de
Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat popular del passat 1 d'Octubre en els
termes que estableix la Llei del Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat
Jurídica i Fundacional de la República aprovades pel Parlament de Catalunya.”Fer efectiu
el mandat popular, no vam votar això? No vam anar a votar per això? Ara resulta que no.
Jo no vaig anar a votar per fer-me una foto, no vaig anar a votar per fer-me una foto. Vaig
anar a votar per això, ara resulta que no? I si hagués sortit que no? Ara ens estarien
dient, tranquils podeu seguir, allò del dia 1 d’octubre no comptava per res. O ens haurien
entrat una moció dient, exigim al president Puigdemont que compleixi amb la Llei del
referèndum i per tant que convoqui les autonòmiques? Llavors sí que valdria?
Francament, a la tercera pregunta, jo vaig votar que sí. Però no m’interessa el que van
votar ni tampoc em preocupa. El que sí que em preocupa, i de veritat, és que totes
aquelles persones que varem anar a votar perquè volíem ser comptats i volíem que se’n
fes alguna cosa, jo crec que també els preocupa, ens preocupa, el que votaran vostès
avui aquí. Gràcies.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Senyora Lluïsa Llop, d’ERC.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «Gràcies. La resposta del Govern Espanyol, del PP, però també dels que
l’acompanyen PSOE i Ciutadans, davant del resultat de la votació de l’1 d’octubre, davant
de la voluntat de que els catalans i les catalanes vam expressar a les urnes, és una
absoluta invasió, una invasió salvatge, i un intent d’arrabassar totes les nostres
institucions catalanes. Aquesta resposta no és més que l’aplicació de l’article 155 de la
sacrosanta Constitució Espanyola. Un article que si es llegeix, no diu res, és un article
buit. Un article que s’interpreta com bonament li dona la gana a qui l’està interpretant.
Aquesta aplicació no és res més que una volta més de cargol del 155 encobert que
portem aguantant des de finals d’estiu, en què la Generalitat de Catalunya està
absolutament paralitzada i encara ens hem de sentir a dir que darrera d’aquest tema, la
Generalitat fa poca cosa. No sé si saben que la Generalitat té absolutament aturada la
seva tresoreria i les seves comptabilitats i no pot fer res. Està molt bé que acusin a la
Generalitat de no fer res a darrera del procés i en aquest govern, potser que diguem
perquè la Generalitat en aquests moments, quan ha sigut un govern que ha aconseguit
quadrar els números, que ha aconseguit pagar dins de temps i forma d’acord amb la
normativa que ens imposen, que ha aconseguit entrar els comptes dins de les xifres, que
ha aconseguit aprovar una cosa com la renda garantida de la ciutadania, que permet a
tots els ciutadans i ciutadanes d’aquest país tenir un mínim de les seves despeses i
necessitats cobertes, cosa que cap altre govern del seu Estat Espanyol ha aconseguit fer.
Per tant, que ara ens diguin que la Generalitat de Catalunya no fa res i que és culpa de la
Generalitat, és com a mínim una mica, una mica indignant.
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Aquest article 155 el que fa és una claríssima violació dels drets fonamentals dels
catalans i de les catalanes, i a més un incompliment dels tractats que té subscrits el
mateix Estat Espanyol, i ens diuen a més que és pel nostre bé, perquè no ens comptem
bé, perquè aquest resultat de l’1 d’octubre no ens dona prou representativitat, perquè
aquests resultats no són clars ni democràtics i que per tant, no podem fer això, no podem
de cap manera fer això. És a dir, els catalans, no podem tirar endavant el mandat
democràtic de l’1 d’octubre que nosaltres estem absolutament convençuts de tenir,
perquè només van votar afirmativament un 38% dels catalans i catalanes del cens, de la
gent que podia anar a votar. Curiosament, en un referèndum on ens van requisar es
urnes, on ens van atonyinar, on es va haver de fer una gimcana per aconseguir que les
urnes arribessin a lloc i les paperetes, on l’Alt Penedès i el Garraf no van poder votar amb
sobres, perquè algú es va encarregar de requisar-ho, i on es van tancar prous col·legis
com perquè 770.000 electors no tinguessin dret a anar a votar, però això sí, nosaltres
vam fer un 38% de vots afirmatius i resulta que no és un vot significatiu i que no es pot
comptar i que està mal comptat i que no tenia garanties. Ara bé, resulta que la ratificació
de l’Estat Espanyol de la Constitució Europea, el van votar el 31,37% dels espanyols,
però això sí que és legítim, amb totes les garanties i devíem tenir moltes dificultats per
anar a votar perquè només va votar a favor el 31%. Però és que el brèxit el van votar
favorablement el 37,44% dels britànics. Potser que els hi diguem que no tenen cap
representativitat i que no poden estar fent una cosa com el brèxit. Eslovàquia es va
separar de Txèquia amb el 30,46 % dels vots. Aznar va poder enviar a la guerra a
Espanya amb un 30,38% dels vots. Rajoy va poder enviar a Catalunya a atonyinar-nos l’1
d’octubre amb el 22,58% dels vots. Tot això deu ser legítim i perfectament legal, però
nosaltres no. No tenim un mandat democràtic, curiós com utilitzen les xifres en funció del
que ens convé, molt curiós. En qualsevol cas, nosaltres tenim claríssim que tenim un
mandat democràtic del dia 1 d’octubre, tenim claríssim que no acceptarem mai més que
no tenim legitimitat democràtica per exercir-lo, perquè amb les xifres que es donen i els
resultats que hi ha pel món resulta que hi tenim tot el dret i el que també tenim claríssim
és que els regidors d’ERC estem sotmesos a la voluntat del poble de Catalunya. Estarem
al costat de les institucions legítimament del poble de Catalunya, del Parlament, del
Govern de Catalunya i esperem que igual que la majoria, si no tots, i no ho recordo
exactament, dels que estem en aquesta taula, vam firmar una declaració així abans del
9N, dient que en qualsevol cas, davant d’una consulta, davant d’un referèndum restaríem
sotmesos al que decidís el Parlament i el Govern de Catalunya. Nosaltres ho vam signar
en aquell moment i ho continuem mantenint i n’estem absolutament convençuts.
Esperem que aquest país pugui acabar de fer el seu camí. Esperem que aquest article
155 no es pugui acabar aplicant a Catalunya i en qualsevol cas, el que està clar és que el
Govern Espanyol, que el PP, el PSOE i Ciutadans pot votar el que consideri, però
nosaltres intentarem amb la mateixa dignitat que ho vam fer el dia 1 d’octubre, defensar
el nostre país, les nostres institucions i els nostres drets fonamentals. Perquè quan
comencen atacant-te un dret fonamental, quan te’n donis compte, no en tindràs cap. La
gent d’ERC evidentment ha presentat, juntament amb els companys d’ERC, del PDeCAT
i la CUP aquesta moció i hi donarem suport i els hi demanaríem en consciència, no per
unes ordres de partit, que cadascú de vostès pensés si realment pensa rebutjar aquesta
moció. Els hi demanaríem que hi fessin un últim esforç, si us plau.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Nosaltres ja hem manifestat que estaríem absolutament disposats a votar
punt per punt aquesta moció i amb el que no estaríem d’acord és amb el primer punt, i
votaríem absolutament a favor de tots els punts. En cap moment, que quedi clar, hem
rebut cap consigna del partit per no poder manifestar, la condemna dels drets
fonamentals a Catalunya o d’instar al Govern Espanyol i als partits que li donen suport a
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aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya, que ja estan portant a terme. Per tant,
aquest posicionament és el del PSC de Gelida i en qualsevol cas, manifestem donant
suport a l’entrada, que no estem d’acord amb aquest posicionament que ha tingut el
PSOE durant aquests dies, si bé el que jo he anat llegint, dels diferents mitjans és que si
més no avui sí que hi ha hagut una voluntat de fer entendre al PP que calia retirar el 155.
És el que he llegit, sempre i quan es convoquessin les eleccions. Jo no sé si ho han dit o
no, és el que he llegit en diferents mitjans, no en un sol mitjà. Nosaltres continuem
pensant i ja ho he dit abans, que el diàleg ha de ser possible. A l’Estat Espanyol durant
molts anys hi havia un conflicte importantíssim entre Euskadi i el mateix Govern Espanyol
que es va poder resoldre a través del diàleg i entenem que el diàleg cal esgotar-lo fins a
l’últim moment, i si ha de ser amb la mediació internacional que ho sigui, però entenem
que cal esgotar el diàleg. Sense anr més lluny, també llegeixo els diferents mitjans, no un
en particular i hi ha un percentatge important de catalans i catalanes que preferirien que
hi hagués eleccions abans que es fes la Declaració Unilateral d’Independència, són
percentatges que ha presentat algun mitjà. Són les que llegeixo, suposo que com tots
vostès i cadascú li pot donar la interpretació que vulgui. Des de la discrepància
evidentment, i des del respecte també, a les propostes de cadascú. Condemnem que es
pugui aplicar aquest article 155 per tot el que representa, si fos tant buit de contingut
tampoc estaríem aquí expressant-nos d’aquesta manera i per tant, de ben segur que
aplicar-lo comportarà coses que no desitgem, que de ben segur es deu estar aplicant des
d’aquest estiu tal com vostè manifestava i per tant nosaltres, repeteixo, condemnem la
violació dels drets fonamentals, instem al Govern Espanyol i als partits que li donen
suport a aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya, que és el que pretenen dur a
terme amb l’aplicació d’aquest 155 que nosaltres condemnem també enèrgicament, tal
com hem manifestat en més d’una ocasió. Repeteixo que si haguéssim pogut votar punt
per punt, hauríem votat que no, dins de la discrepància i perquè pensem de manera
diferent, hauríem votat que no al primer punt, però hauríem votat favorablement el segon
el tercer i el quart, sense modificar en cap paràgraf l’exposició de motius que es
presentava. Això no ha estat possible i per tant ho sotmetrem a votació tal i com es
presenta la moció sencera.
Senyor Jordi Bofill.»
Pren la paraula el senyor Jordi Bofill Abelló, regidor de la CUP:
Jordi Bofill: «Només una puntualització respecte al que ha explicat. Una cosa són
enquestes dels diaris que diuen quanta gent vol això i una altra cosa és un referèndum fet
i el que diu la gent amb una papereta.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Digui’m senyora Lluïsa Llop, d’ERC.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «Un parell de comentaris també. El conflicte d’Euskadi no va acabar amb
diàleg. En cap moment l’Estat Espanyol va accedir a acabar-lo amb diàleg. Va acabar
policialment, de fet continuen presos allunyats de casa i per tant no va ser una solució
dialogada i jo li accepto que segurament el PSC està fent el que pot. Ara, també deixi’m
afegir-li que tots llegim els diaris, jo vaig lamentar profundament que el dissabte quan
s’anuncia que el PP, PSOE i Ciutadans pensen tirar endavant aquest article 155, pensen
intervenir el Parlament de Catalunya, pensen intervenir els mitjans de comunicació de
Catalunya, pensen destituir el govern? Etc, surti una veu del PSIB-PSOE, la Francina
Armengol, dient que da cap manera el senador del PSIB-PSOE no votarà a favor d’això i
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que hi votarà en contra i encara estic esperant a saber què farà el senador del PSC. Per
tant, ja entenc que deuen estar treballant, però m’hagués agradat molt tenir la mateixa
reacció que van tenir els de les Illes Balears.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Segurament nosaltres, en mes d’una ocasió quan hem estat reunits també
hem lamentat algunes de les qüestions que s’han plantejat des del propi partit del PSC.
Per tant amb això li soc sincer, nosaltres hem actuat com enteníem que havíem d’actuar i
evidentment, ja ens agradaria fins i tot que haguessin sortit algunes coses diferent de
com se’ns han plantejat des del propi PSOE i del PSC en més d’una ocasió. No direm
pas que no. Nosaltres reiterem la voluntat de que si s’acceptés, votar punt per punt
aquesta moció, manifestant que votaríem en contra del primer punt, però votaríem a favor
de la resta de punts. Són vostès que presenten la moció i si els hi sembla passaríem a
votació.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop, regidora d’ERC:
Lluïsa Llop: «Disculpi senyor alcalde. Crec que parlo en nom dels tres, això hagués
tingut sentit presentant una única moció. Un cop vostès han aprovat l’altra, té molt poc
sentit.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Ho hem proposat abans.»
Se sotmet la proposta a votació, la qual es rebutja per majoria dels assistents, concorrent
els vots en contra dels senyors Lluís Valls Comas, Carlos Arranz Barquet, Sergio
Sarmiento Garcia i Jesús Gómez Morón i de les senyores Maria Rigau Navarro,
Montserrat Nicolau Bargalló (PSC), del senyor Josep Anfruns Davi (ICV-EUiA), i els vots
a favor del senyor Francesc de Gironella Bertran (CDC), de la senyora i Margarida
Bertran Morell i del senyor Daniel Garcia Peris (ERC) i del senyor Jordi Bofill Abelló
(CUP).
13. PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Passaríem a l’apartat de precs i preguntes per part dels regidors i regidores.
Senyor Garcia Peris, d’ERC.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «Gràcies senyor alcalde. una pregunta molt ràpida però que si no la fem
avui, no la podrem fer després, perquè ja fa tres mesos del darrer Ple i tenim la
oportunitat. Ara d’aquí quinze dies que se celebrarà la Funifira, es farà un estudi
d’impacte econòmic de l’esdeveniment.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Sí.»
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Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’ERC:
Daniel Garcia: «La pregunta ve al cas perquè també li vaig fer l’any anterior i em va dir
que sí, i ens ha passat ara a l’agost, nou mesos després, la memòria i el que hi ha és una
enquesta de satisfacció dels visitants. Això no és un estudi d’impacte econòmic. El que
necessitem saber és sí l’invertir aquesta despesa de 40.000 €, que jo crec que costa més,
perquè hi ha també el treball de la Brigada i les seves hores, si compensa aquesta
inversió en l’impacte que hi ha en els mitjans, en els restaurants, en els comerços, en els
allotjaments. Millor que ho pensi perquè no sigui un altre cop la mateixa enquesta, perquè
realment aquest esdeveniment a tothom els hi agrada, anirem allà a disfrutar-ho, però
realment el que no volem és que sigui una festa més d’hivern, sinó que realment si es
planifica com un esdeveniment per dinamitzar l’economia local, que així sigui.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, alcalde:
Lluís Valls: «Intentarem satisfer les seves demandes. De totes maneres li haig de dir que
s’hi incorporen altres dades i que la satisfacció per part dels restauradors és important no
només pel fet de participar en la Funifira, perquè hi ha gent que no hi participa, però
també perceben la importància d’aquesta fira que en cap moment pretén ser una Festa
Major d’hivern.»
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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