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ACTA  DE  PLE  ORDINARI  DE  L'AJUNTAMENT 

 

Identificació de la sessió 

Núm. 6/16 

Caràcter: Ordinària 

Data: 27/07/16 

Horari: de 19:08 a 22:05 hores  

Lloc: Sala de Plens 

 

Hi assisteixen 

 

Grup Convergència i Unió 

Maria Mercè Esteve i Pi 

Joan Molina i Molina 

Laura Granados i Wehrle 

Maria Llauradó i Fornt 

Jordi Montaña i Serres 

 

Gent de Begues – Candidatura de Progrés 

Margarida Camprubí Vendrell 

 

Tot per Begues 

Sadurní Vendrell Masip 

 

Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 

Jaume Olivella Riba 

Josep Atsuara i Soriano 

 

Entesa Begues – Iniciativa per Catalunya Verds 

Ramon Guasch Viñas 

Lurdes Griñó Abad 

 

Partido Popular de Begues 

Josefa Redondo Solís  

Fernando Moya Cantarero 

 

Secretària interventora 

Montserrat Ferrarons Pallach 

 

També assisteix el Sr. Oriol Lladó, tècnic econòmic de l’Ajuntament. 
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ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 01.06.16 

 

ALCALDIA 

 

2. Despatx oficial. 

 Donar compte Decrets de personal 

 Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al primer 

semestre 2016. 

 

3. Aprovació de festes locals 2017 

 

4. Aprovació de la descripció de la bandera oficial del municipi de Begues 

 

COMUNICACIÓ 

 

5. Aprovació  del projecte d’establiment del servei i reglament de la ràdio municipal 

“Ràdio Begues”.  

 

HISENDA 

 

6. Aprovació definitiva Modificació de l’Ordenança Fiscal de la Llar d’Infants. 

 

7. Correcció d’errada material en l’estudi econòmic de l’Ordenança Fiscal nº29. 

 

MEDI AMBIENT 

 

8. Aprovació definitiva de la nova Ordenança municipal reguladora de la tinença 

d’animals. 

 

MOCIONS 

 

9.  Moció presentada per ERC-AM, CIU, GDEB i EB-ICV per donar suport a la 

proposició de Llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme. 

 

10.  Moció presentada per CIU, GDEB, TXB, EB-ICV I ERC-AM per donar suport al 

Correllengua 2016. 

 

11.  Moció presentada per CIU, GDEB, TXB, EB-ICV, ERC-AM i PP per adherir-se al 

projecte “No puc esperar!”. 
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12.  Moció presentada per CIU, GDEB, TXB, EB-ICV, ERC-AM i PP per a la modificació 

de l’ordre de copagament per a les persones amb discapacitat i per al 

compliment dels acords als que la consellera d’afers socials i treball es va 

comprometre amb el sector. 

 

RENÚNCIA REGIDORA 

 

13.  Prendre coneixement de la renúncia de la regidoria del grup municipal EB-ICV 

Sra. Lurdes Griñó Abad. 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

14.  Preguntes presentades pel grup municipal ERC-AM en data 21 de juliol de 2016, 

amb registre d’entrada 4258. 

 

15.  Altres precs i preguntes. 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

BEGUES, essent les 19:08 hores del dia expressat, es reuneixen els senyors Regidors que 

s’indiquen, per tal de tractar els assumptes que tot seguit s’expressen. 

 

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 01.06.16 

 

· El Sr. Guasch manifesta que les seves explicacions de vot són escasses i no 

reflecteixen el que van explicar, i demana que en el punt de “Despatx Oficial” es recullin 

les preguntes que realitzen. Seguidament, comenta sobre diversos aspectes en les 

següents pàgines: 

 

- Pàg.13: Les seves intervencions de la taxa de la Llar d’Infants són 

excessivament resumides, va haver-hi un debat molt important. 

 

- Pàg. 20:  Les explicacions de l’equip de govern respecte a l’elecció de la Jutgessa 

són molt escasses i van demanar l’acta de selecció dels aspirants que els van dir 

que no ni havia. 

 

- Pàg. 24: La seva adhesió a la Moció sobre el tràfic de dones no està ben 

explicada. 
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- Pàg. 26: A la moció de la “Declaració de municipi lliure de maltractament 

animal” no ha quedat clar si el redactat que es va proposar s’ha admès o no. 

 

· La Sra. Esteve li diu que totes les sessions es graven i es pengen a internet, on 

consten completes. A més, com ja li ha dit en reiterades vegades la Secretària, les 

intervencions que es recullen són succintes. A més, a partir del mes d’octubre les actes 

encara seran més succintes, ja que tot s’haurà de fer electrònicament, d’acord amb la 

nova normativa. 

 

Sotmesa a votació l’acta de la sessió ordinària de data 01/06/16, aquesta s’aprova per 

majoria dels membres de la Corporació, d’acord amb el resultat següent: 

 

Vots a favor : CIU, GdeB-CP, TxB 

Abstencions : ERC-AM, EB-ICV, PP 

 

 

ALCALDIA 

 

 

2.- DESPATX OFICIAL. 

 

L’alcaldessa dóna compte i informa dels diferents temes que tot seguit s’esmenten: 

 

 DONAR COMPTE DECRETS DE PERSONAL 

 

De data 10.06.2016 pel que es contracta a la Sra. Jordina Amorós Redrado com a 

suport administratiu pels serveis administratius de l’Ajuntament de Begues mitjançant 

un contracte d’obra o servei amb una jornada de 30h setmanals, per un període de 7 

mesos des del 13 de juny al 12 de gener de 2017, d’acord amb l’acord de Junta de 

Govern de l’11 de maig de 2016 de l’Ajuntament de Begues.   

 

De data 22.06.2016 pel que es nomena policies amb caràcter interí, per raons de 

màxima urgència, als Srs. Joan Tutusaus Fernàndez i Artur Monès Solanas, amb 

efectes des del dia 27 de juny al dia 25 de setembre el primer i des de l’1 d’agost al 21 

de setembre de 2016 al segon.  

 

De data 23.06.2016 pel que es contracta, a proposta de la regidora de RRHH, del 

Tècnic d’ocupació i de l’Enginyer Tècnic d’obres i d’acord amb la borsa de treball dels 

plans d’ocupació, per raons de màxima urgència, a jornada complerta el Sr. Hassan el 

Alaoui com a treballador de la Brigada municipal de l’Ajuntament de Begues mitjançant 

un contracte d’interinitat a partir del dia 24 de juny i fins incorporació del titular el 

treballador Arnau Guasch Palos el dia 31 d’agost de 2016. 
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 DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 

CORRESPONENT AL PRIMER SEMESTRE 2016. 

 

En compliment de l'article 207 del TRLRHL, de les regles 52 i 53 de l'ordre 

HAP/1781/2013 (ICAL) i de l'article 21 de les bases d'execució del pressupost 2016 es 

dóna compte al Ple de la informació sobre l'execució del pressupost corresponent al 

primer semestre de 2016. 
 

 

3.- APROVACIÓ DE FESTES LOCALS 2017. 

 

Atès que l'article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes 

laborals anuals, dues seran locals, i que per Decret de la Generalitat s'estableix que les 

dues festes locals seran fixades per Ordre del conseller d’Empresa i Ocupació a 

proposta dels municipis respectius. 

 

Atès que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni han de coincidir amb 

cap dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, publicada 

al DOGC núm. 6.888, de 9 de juny, per la que s’estableix el calendari oficial de festes 

laborals a Catalunya per a l’any 2016. 

 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Begues, amb els vots a favor (13) de 

l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i Molina, Laura Granados i 

Wehrle, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres (CIU); Margarida Camprubí i 

Vendrell (GdeB-CP); Sadurní Vendrell Masip (TXB); Jaume Olivella i Riba i Josep 

Atsuara i Soriano (ERC-AM); Ramon Guasch Viñas i Lurdes Griñó Abad (EB-ICV); Josefa 

Redondo Solís i Fernando Moya Cantarero (PP); aprova per unanimitat dels membres 

de la corporació els següents: 

 

ACORDS 

 

Primer.- PROPOSAR al conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 

que estableixi com a festes locals del municipi de Begues per a l'any 2016 les següents: 

 

El 20 de gener i el 25 de juliol. 

 

Segon.- NOTIFICAR aquest acord al departament d’Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya. 
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4.- APROVACIÓ DE LA DESCRIPCIÓ DE LA BANDERA OFICIAL DEL MUNICIPI 

DE BEGUES. 

 

Primer.- Antecedents. 

 

El Ple de l’Ajuntament en sessió de 3 d’octubre de 2.012 va acordar d’iniciar l’expedient 

administratiu per adoptar l’Escut i la Bandera del municipi de Begues, que es tramità 

conjuntament però en expedients separats. 

 

En aquest expedient es va incloure  l’estudi – proposta elaborat pel Centre d’Estudis 

Beguetans conjuntament amb l’Ajuntament sobre l’escut i la bandera municipal. En la 

pàgina 9 consta la proposta resumida de l’escut i la bandera en el punt 5. 

 

Posteriorment es va sol·licitar a la Direcció General  d’Administració Local del 

Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya 

l’assistència necessària per tal d’elaborar el projecte de l’escut i de la bandera del 

municipi de Begues, a l’empara del que disposa l’art. 39.3 del Decret 139/2007, de 26 

de juny. 

Tanmateix es va designar una comissió d’estudi de caràcter tècnic per tal d’estudiar, 

redactar i  elevar a l’Alcaldia la proposta definitiva, la qual va ser sotmesa a informació 

pública diverses vegades. 

 

La Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions 

Institucionals de la Generalitat de Catalunya, ens va trametre en data 11-12-12, amb 

reg. d’entr. 7130, la proposta que, per encàrrec d’aquesta Direcció General, havia 

presentat l’assessor d’Heràldica i Vexil·lologia de data 13-11-2012, en relació amb 

l’expedient d’adopció de la bandera del municipi de Begues. Tanmateix ens va 

comunicar el procediment per a continuar l’expedient, i que si consideràvem que 

s’hagués de modificar quelcom caldria comunicar-li les alternatives proposades, per tal 

de comprovar si s’adeqüen a la normativa heràldica i vexil·lològica. 

 

La Comissió d’Estudi tècnica es va reunir el dia 8 de gener per estudiar la documentació 

de l’expedient, els estudis i propostes existents, i van acordar desestimar la proposta de 

l’escut continguda a l’informe emès per l’assessor Sr. Armand de Fluvià, d’Heràldica i 

Vexil·lologia, donat que disposaven d’una altre proposta aportada pel Centre d’Estudis 

Beguetans que s’ajusta més a les característiques del municipi i va ser acceptada pel 

Consell de Govern de l’Ajuntament. 

 

En data 11 de febrer de 2013, amb reg. entr. 631, va tenir entrada a l’Ajuntament ofici 

de la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions 

Institucionals de la Generalitat de Catalunya mitjançant el qual adjuntaven addenda a 

l’informe sobre l’escut heràldic municipal de Begues emès per l’assessor Sr. Armand de 
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data 13-11-2012, en la qual s’accepta la proposta efectuada per la Comissió d’estudi 

tècnica de l’Ajuntament. 

 

Els presents a la C. d’Estudi un cop estudiada la darrera proposta tramesa de l’assessor 

Sr. Armand van considerar que era la que més s’ajustava a la que la Comissió d’estudi 

tècnica va valorar com la més significativa i adequada pel municipi de Begues. 

 

Es va acordar elevar-la a l’alcaldessa per tal de que la sotmetés a informació pública 

durant el termini de dos mesos, conforme acordaren en el ple de 3 d’octubre de 2.012, 

als efectes de continuar amb el procediment legalment establert. 

 

Amb data 7 de juny de 2013 es va publicar en el DOGC l’Edicte sobre exposició al públic 

de l’expedient administratiu i la proposta per adoptar l’escut i la bandera del municipi 

de Begues i va restar exposat en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament del 13 de maig fins 

al 13 de setembre de 2013, ambdós inclosos.” 

 

En dates 7/6/2013 i 16/4/2014 es va publicar al DOCG números 6.392 i 6.605 els 

Edictes corresponents, durant 2 mesos i un mes, respectivament. En l’Edicte de 2.013 

ja va constar la descripció de la Bandera de la forma següent : 

 

Bandera : es constituirà amb els colors heràldics de l’escut oficialitzat : vermell 

(Garraf vermell), blanc (Garraf blanc), negre (Garraf negre), verd (pi heràldic). El 

pi es representa amb el seu disseny o mitjançant qualsevol altra forma que el 

simbolitzi (franja, línia, traç...). També es poden utilitzar dos o tres o quatre 

colors de dalt a baix amb pi o sense pi. Tot segons criteris heràldics. 

Durant els terminis d’informació al públic no es van presentar al·legacions i/o 

suggeriments. 

El Ple municipal de data 30 de juliol de 2.014 va aprovar l’Escut municipal i 

simultàniament l’adopció de la Bandera d’acord amb el projecte i proposta de 

l’expedient administratiu, amb la següent descripció de la Bandera : 

 

La Bandera: es constituirà amb els colors heràldics de l’escut oficialitzat: vermell 

(Garraf vermell), blanc (Garraf blanc), negre (Garraf negre), verd (pi heràldic). El 

pi es representa amb el seu disseny o mitjançant qualsevol altra forma que el 

simbolitzi (franja, línia, traç...). També es poden utilitzar dos o tres o quatre 

colors de dalt a baix amb pi o sense pi. Tot segons criteris heràldics (pàg.9 

proposta). 

 

Tanmateix es va fer constar que: “Aquest acord d’adopció de la bandera quedarà 

supeditat a l’oficialització prèvia de l’escut del municipi de Begues, i per tant, 

l’executivitat d’aquest resta supeditada a l’aprovació definitiva, inscripció en el Registre 
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d’ens locals de Catalunya i publicació al DOCG de l’escut de Begues, conforme disposa 

l’art. 39.1 del Decret 139/2007, de 26 de juny”. 

Tramès tot l’expedient a la Generalitat de Catalunya d’acord amb el que disposa la 

legislació vigent, per la continuació de la tramitació fins la seva aprovació definitiva i 

vigència i executivitat pertinent. 

 

Posteriorment, la Generalitat de Catalunya va comunicar-nos que l’expedient 

administratiu ja havia estat aprovat definitivament i era efectiu l’escut municipal, sens 

perjudici de la seva inscripció al Registre oficial corresponent. 

 

Tot seguit, mitjançant correu electrònic hem rebut el dia 12-12-2.014 un informe 

vexil·lològic amb el núm. 373, any 2.014, del Departament de Governació i Relacions 

Institucionals de la Generalitat de Catalunya, sobre la Bandera del municipi de Begues. 

En aquest informe consta al final la Proposta de la Bandera de la vila de Begues 

realitzada pel Sr. Armand de Fluvià i Escorsa, conseller heràldic, assessor d’Heràldica i 

Genealogia de Catalunya de data 1-12-2014. 

 

Segon.-  Procediment a seguir. 

 

Conclòs l’expedient administratiu tramitat per a la l’oficialització de l’Escut municipal, 

procedeix finalitzar la tramitació de l’expedient de la Bandera municipal. 

En data 4-7-2.015 es va constituir una Comissió d’estudi de caràcter tècnic per a 

l’estudi de la darrera proposta de l’Escut del municipi de Begues, de data 1-12-1014 pel 

Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, i 

es van  pronunciar favorablement sobre aquesta darrera proposta rebuda del 

especialista d’Heràldica de la Generalitat de Catalunya. 

 

Seguidament es va exposar la proposta admesa a informació pública durant 30 dies 

hàbils, publicant-se en el DOGC núm. 7075, de data 9-3-2016, havent-se presentat una 

al·legació pel grup municipal d’Entesa Begues - ICV  en data 13-4-2016, reg. entr. 

1954, sol·licitant : “Que  abans de l’aprovació definitiva es publiqui a la pàgina web 

municipal i al Butlletí de Begues una fotografia amb la proposta definitiva......” 

 

Atès que cal prosseguir la seva tramitació sotmetent-la al ple municipal, per aprovar la 

seva descripció i amb el quòrum favorable de la majoria absoluta, i posteriorment 

trametre-la al departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 

Catalunya per a la seva aprovació definitiva, i inscripció al registre oficial corresponent. 

 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Begues amb els vots a favor (9) de l’Alcaldessa 

M. Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i Molina, Laura Granados i Wehrle, Maria 

Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres (CIU); Margarida Camprubí i Vendrell (GdeB-

CP); Sadurní Vendrell Masip (TXB); Jaume Olivella i Riba i Josep Atsuara i Soriano 
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(ERC-AM); i l’abstenció (4) dels regidors Ramon Guasch Viñas i Lurdes Griñó Abad 

(EB-ICV); Josefa Redondo Solís i Fernando Moya Cantarero (PP); aprova per majoria 

absoluta dels membres de la corporació els següents 

 

ACORDS 

 

Primer .- DESESTIMAR l’al·legació presenta pel grup municipal d’EB –ICV, donat que 

la proposta de bandera ja ha esta exposada al públic durant molt de temps a la façana 

de la Corporació Local, i a l’abast de la ciutadania interessada pel seu degut 

coneixement, sense que hi hagi cap prescripció legal que exigeixi a publicar la bandera 

de la forma demanada. 

 

Segon.- APROVAR la descripció de la BANDERA que consta en el projecte acceptat i 

que ha estat sotmès a informació  pública, per un termini de 30 dies, al taulell d’anuncis 

de l’Ajuntament  i al DOCG. 

 

Tercer.- TRAMETRE el present acord juntament amb còpia de l’expedient 

administratiu a la Direcció General del Departament de Governació i Relacions 

Institucionals de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva aprovació definitiva 

i inscripció al Registre Oficial corresponent. 

 

Quart.- NOTIFICAR el present acord als interessats. 

 

 

Intervencions: 

 

· La Sra. Esteve explica que es va iniciar el tema de l’Escut i la Bandera conjuntament, 

tot seguit llegeix els tràmits bàsics que s’han realitzat en aquest expedient i diu que 

l’aprovació de la bandera està supeditada a l’oficialització de l’escut. Continua dient que 

aquest tema es va iniciar l’any 2012 i ara s’han presentat al·legacions d’ICV per què es 

publiqués novament, però ja s’han fet dues exposicions públiques amb dos edictes. 

 

· El Sr. Olivella manifesta que no han presentat al·legacions ni suggeriments, però cal 

fer una mica d’autocrítica. Recorda que fa dos anys, quan estaven a l’equip de govern, 

encara es tramitava l’expedient i entén que ha durat molt de temps, massa. Però el que 

no entén és per què els van dir que ja estava aprovat quan no era així, és un greu 

error. 

 

· El Sr. Guasch diu que la seva exposició pública en el lloc habitual de les banderes no 

és correcte, ja que se’ls va dir que estava exposada en el taulell d’anuncis. Al seu 

entendre s’hauria d’haver realitzat una millor informació pública, doncs la proposta 

definitiva mai ha estat exposada al públic. La bandera ha estat exposada en molts llocs 
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del poble, i l’expedient ha durat uns 4 anys, i com que no és una tramitació fàcil ha 

donat lloc a discussió. Opina que hi ha una deficiència important alhora de la tramitació. 

 

· La Sra. Redondo manifesta que el seu grup s’abstindrà, perquè està d’acord amb tot 

el que han dit els regidors anteriors i perquè  tot el procés de tramitació ha estat feixuc. 

 

· El Sr. Moya diu que pot agradar-li o no que es digui que és caòtic, però recorda que 

es va haver de retirar d’un Ple. 

  

· La Sra. Esteve replica que no li agrada que hagin dit que ha estat un procés caòtic i 

que es qüestioni l’eficiència. Es tracta d’un procés llarg i feixuc, en el qual hi ha 

intervingut molta gent, i el dia 07/06/2013 es va publicar un Edicte, i la bandera també 

ha estat degudament exposada al públic. Qüestionar el fet d’haver-se penjat abans 

d’aprovar-la no és acceptable, quan sempre hi ha hagut una bandera penjada i no era 

l’oficial, i també quan el Sr. Guasch era l’Alcalde. Tot seguit dóna la paraula a la 

Secretària per què expliqui el procediment. 

 

· La Secretària comenta que es va iniciar un expedient per a tramitar conjuntament 

l’Escut i la Bandera, però fins que no està l’Escut oficialitzat no es pot aprovar la 

Bandera. Aquests s’aproven per la Generalitat de Catalunya i s’inscriuen en el Registre 

d’ens locals. El tràmit és llarg i complex: hi intervenen membres de l’ajuntament i altres 

externs, de la Generalitat també, s’han de fer actes i altres tràmits habituals, diverses 

exposicions públiques, etc. i qui té la darrera paraula és la Generalitat. 

Comenta que, un cop finalitzat l’expedient de l’Escut, es va reemprendre el de la 

Bandera. En la tramitació es va detectar una errada en el dibuix, i per això es van fer 

més exposicions públiques de les que pertocaven i es van allargar més els tràmits. 

Acostumen a ser expedients d’un procediment molt llarg, a més, intervé també un 

especialista en Heràldica, únic en tot Catalunya. Tot això fa que el procés s’allargui  

molt, i comparant amb altres municipis en la majoria d’aquests acostuma a ser així. 

 

 

COMUNICACIÓ 

 

 

5.- APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ESTABLIMENT DEL SERVEI I EL REGLAMENT 

DE LA RÀDIO MUNICIPAL “RÀDIO BEGUES”. 

 

La Ràdio Municipal “Ràdio Begues” és un servei que des de l’any 2010, l’Ajuntament de 

Begues, per motivació pròpia i per voluntat ciutadana, ha anat donant sortida a les 

inquietuds de desenes de voluntaris i voluntàries que han contribuït a generar 

programes de tot tipus, i a on càpiguen tota mena d’opinions. 
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L’emissora municipal de ràdio té per objectiu oferir un conjunt de continguts orientats a 

la satisfacció de les necessitats democràtiques, socials, educatives i culturals dels 

habitants del municipi, en qualitat de membres d’aquesta comunitat local, coordinada 

pel tècnic/a de comunicació o de participació de l’Ajuntament de Begues, afavorint així 

que es compti amb una programació el més estable possible. 

 

Ràdio Begues adquireix així el compromís de garantir que aquest servei transmeti una 

informació veraç, objectiva i equilibrada i que les diverses expressions socials i culturals 

tinguin una oferta d’entreteniment de qualitat tot complint amb les missions pròpies del 

servei públic audiovisual recollides a la Llei 22/2005. 

 

Per tot això , vist el que disposen els articles 26 de la LRBRL; arts. 243.2 c) i d), 247 i 

252 LMRL; art. 97.1 c) TRRL; i l’art. 159.3 ROAS, respecte a l’establiment i creació d’un 

nou servei local, el Ple de l’Ajuntament de Begues amb els vots a favor (7) de 

l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i Molina, Laura Granados i 

Wehrle, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres (CIU); Margarida Camprubí i 

Vendrell (GdeB-CP); Sadurní Vendrell Masip (TXB); els vots en contra (2) dels 

regidors Josefa Redondo Solís i Fernando Moya Cantarero (PP); i l’abstenció (4) dels 

regidors Jaume Olivella i Riba i Josep Atsuara i Soriano (ERC-AM); Ramon Guasch Viñas 

i Lurdes Griñó Abad (EB-ICV); aprova per majoria els següents 

 

ACORDS 

 
Primer.- APROVAR inicialment la creació i establiment de la prestació del servei del 

Ràdio Municipal “Ràdio Begues”. 

 
Segon .- APROVAR inicialment l’expedient administratiu que compren  el projecte 

d'establiment del servei que inclou la memòria justificativa, el Reglament regulador de 

la Ràdio Municipal “Ràdio Begues” i els convenis de col·laboració adjunts. 

 
Tercer.- ENCARREGAR les funcions de coordinació de Ràdio Begues a la tècnica 

auxiliar de participació, la Sra. Esther Rufas Mas. 

 
Quart.- EXPOSAR-HO al públic pel termini de trenta dies hàbils, en el BOP, en el 

DOGC, i al tauler d’anuncis de la corporació, per al general coneixement i per tal que 

totes les persones interessades puguin examinar l'expedient i formular al·legacions i/o 

esmenes que creguin convenients.  

 

Si en el termini d'exposició pública - que començarà a comptar a partir del dia següent 

al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al DOGC no es 

formulen al·legacions ni reclamacions, l'acord quedarà elevat a definitiu, sense 

necessitat d'aprovar-lo expressament i es procedirà a la publicació del reglament en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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Intervencions: 

 

· La Sra. Esteve llegeix la proposta d’acord. 

 

· El Sr. Olivella agraeix que es realitzin aquests Reglaments que donaran identitat a la 

Ràdio. Els recorda que fa temps va formular un prec per a què es constituís una 

comissió, que no va ser atès, i que van dur al Síndic de Greuges, aleshores aquest va 

demanar que s’atengués amb la creació d’una Comissió de Comunicació. Entén que 

necessitaríem un marc global per a poder intervenir en el funcionament de la Ràdio. Per 

altra  banda, els ha sobtat que es digui que la ubicació del servei de la Ràdio és a Cal 

Pere Vell, al C/ Major nº14, doncs han sentit que es vol ubicar a Cal Petit, pel que 

demana que prèviament es cerqui el consens de totes  les entitats del poble que 

s’ubiquen en aquest edifici. 

Tanmateix, demana que en el consell que es constitueixi hi hagi pluralitat d’opinions, 

doncs volen que es potenciïn els mitjans de comunicació del municipi, que siguin 

plurals, veraços i participatius per a tothom. 

 

· El Sr. Guasch manifesta tot i que la proposta ara presentada millora la inicial, entén 

que haurien d’aprofitar que hi hagi una representació de tots els grups municipals a la 

Comissió, pel que el seu grup s’abstindrà a la votació. Tanmateix, haurien d’ampliar els 

antecedents per explicar millor com va néixer Ràdio Begues i millorar la proposta, pel 

que estudiaran bé el tema. Anuncia que presentaran al·legacions durant el període 

d’informació pública. 

 

· La Sra. Redondo els dóna les gràcies per haver atès els seus suggeriments, malgrat 

que només n’hagin atès alguns d’ells. Continua dient que, els han suprimit altres 

aspectes que havien proposat i pel que s’ha desmillorat molt el text. En qualsevol cas,  

entén que els haurien d’haver lliurat amb més temps d’antel·lació el document per a 

examinar-lo detingudament i més àmpliament. 

 

· La Sra. Esteve respon que la documentació se’ls va lliurar a tots amb molt de temps, 

tot i això, és cert que no n’hi hagut gaire degut a la celebració de la Festa Major. 

Malgrat això, comenta que podrien haver fet arribar abans les seves propostes, però de 

totes maneres ara s’obre un nou procés per a presentar al·legacions les quals també es 

podran tractar. 

Responent al Sr. Olivella, diu que encara no han adoptat cap decisió sobre els canvis 

proposats, però que els ho comunicaran quan ho hagin decidit. Continua dient, que han 

treballat amb poc temps per a poder-ho tractar abans del ple, però al haver-hi la Festa 

Major entre mig no ha estat possible finalitzar-ho. 
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· El Sr. Guasch manifesta el seu agraïment perquè els hagin anticipat aquest 

document, però com que ells no tenen dedicació a l’Ajuntament no han pogut dedicar-

s’hi com voldrien i estudiar-lo a fons. 

 

· La Sra. Redondo demana que es retiri aquest punt de l’ordre del dia per a tractar-lo 

millor abans de la seva aprovació. 

 

· La Sra. Esteve insisteix en què es tracta de l’aprovació inicial i que ara s’obre el 

període d’informació pública durant el qual es podran proposar, presentar i fer 

modificacions si s’escau.  

 

 

HISENDA 

 

 

6.- APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA 

LLAR D’INFANTS. 

 

L’1 de juny de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Begues va aprovar inicialment la 

modificació de l’ordenança fiscal 39, reguladora del servei de llar d’infants, per al 2016-

2017. 

 

Durant el període d’exposició pública, els grups municipals ERC Begues i Entesa Begues 

- ICV van presentar al·legacions i suggeriments sobre l’acord d’aprovació inicial. 

 

Per tot això , el Ple de l’Ajuntament de Begues amb els vots a favor (7) de 

l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i Molina, Laura Granados i 

Wehrle, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres (CIU); Margarida Camprubí i 

Vendrell (GdeB-CP); Sadurní Vendrell Masip (TXB); i els vots en contra (6) dels 

regidors Jaume Olivella i Riba i Josep Atsuara i Soriano (ERC-AM); Ramon Guasch Viñas 

i Lurdes Griñó Abad (EB-ICV); Josefa Redondo Solís i Fernando Moya Cantarero (PP); 

aprova per majoria els següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- Desestimar les al·legacions i suggeriments presentats per ERC Begues i 

Entesa Begues – ICV, d’acord amb els informes d’intervenció que consten a l’expedient. 

 

Segon.- Aprovar definitivament la modificació de l’ordenança fiscal 39 per al curs 2016 

-2017. 
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Tercer.- Publicar el text íntegre de les modificacions aprovades al Butlletí Oficial de la 

Província. 

 

Quart.- Notificar el present acord als interessats. 

 

 

Intervencions: 

 

· El Sr. Olivella explica que va presentar observacions i suggeriments, i va demanar 

que pel curs 2017-2018 s’apliquin les tarifes socials, doncs va aportar models de 

documents de dos municipis del Baix Llobregat on ja s’apliquen.  

 

Respecte a l’íncrement de les tarifes del 6%, comenta que pot ser que sigui necessari 

per la supervivència del servei, però opina que s’hauria de redistribuir en funció de la 

renda familiar. En cas de què es comprometin a desenvolupar el projecte de tarifa 

social el seu grup votarà a favor d’aquest. 

 

· El Sr. Guasch manifesta que també defensen la proposta de tarifes socials. Tot seguit 

realitzen preguntes respecte a alguns aspectes de les seves al·legacions que no han 

quedat prou clars, com es la resposta després de la reducció de la subvenció de la 

Generalitat al 2011 i la justificació de reducció de costos en base a la suposada 

disminució de personal, etc. 

 

No veu el motiu d’incrementar aquesta taxa més que d’altres, tot i que amb la tarifa 

social tampoc s’eixugarà el dèficit inicial, doncs cal que la Generalitat faci una aportació 

molt superior, i nosaltres som els que ho hem d’exigir. Votaran en contra ja que no 

veuen necessari aquest increment, que no afectarà en gairebé res a l’Ajuntament. 

 

· La Sra. Redondo demana que s’estudiï la millor forma de gestionar aquest servei, ja 

que no ens podem permetre la pèrdua de mig milió d’euros anyals que genera la Llar 

d’Infants. Cal estudiar com ho fan les Llar d’Infants privades que no tenen dèficit, 

perquè no es pot carregar l’Ajuntament amb aquesta pèrdua ecomòmica tant elevada. 

Certament que el increment del 6 % de la taxa del servei no soluciona el problema. 

 

· El Sr. Moya manifesta que li agradaria que no tractem el tema com si fos un servei 

obligatori, perquè no ho és, i el dèficit el paguem entre tots els ciutadans.  

 

· La Sra. Esteve comenta que han fet un estudi respecte a l’increment, i han cregut 

necessari aplicar-lo, malgrat no s’eixugui el dèficit. Al llarg dels 10 últims anys es van 

fer increments del 4 i 5 per cent, i durant uns anys van haver-hi aportacions 

econòmiques més elevades tant de la Diputació com de la Generalitat. 
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Continua dient que tots sabem que la Llar d’Infants no és un servei obligatori, però 

intentem mantenir-la, ara hi han uns 105 infants per la forta davallada d’aquests.  

Respecte a les tarifes socials, ja els van dir que el govern no descarta aplicar-les, 

considerem que és positiu, però es farà quan s’estudiï la forma més oportuna de fer-ho.  

Tot i que el Govern Central digui que no és un servei obligatori aquest servei, mentre 

l’Ajuntament pugui el mantindrà. 

 

· Després d’un breu debat sobre aquestes servei en què intervenen de nou els diversos 

regidors, finalment la Sra. Camprubí manifesta que està d’acord amb aplicar una tarifa 

social. 

 

 

7.- CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL EN L’ESTUDI ECONÒMIC DE 

L’ORDENANÇA FISCAL Nº29. 

 

S’ha detectat la següent errada material en l’estudi econòmic que acompanya a 

l’ordenança fiscal 29: 

 

 Annex 4. Estudi complementari sobre l’aplicació dels factors correctors sobre 

diferents supòsits recollits en aquest estudi econòmic. 

 

On diu “La superfície total abans definida del domini públic que ocupa un vano 

de 300 metres de longitud entre dues torres de suport es de 7.500,00 m2 i la 

superfície total que ocupa un vano de 250 metres de longitud es de 6.250,00 

m2”, ha de dir “La superfície total abans definida del domini public que ocupa un 

vano de 300 metres de longitud entre dues torres de suport es de 7.200,00 m2 

i la superfície total que ocupa un vano de 250 metres de longitud es de 

6.000,00 m2”. 

 

L’article 105.2 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 

Procediment Administratiu Comú estableix que “les Administracions publiques podran, 

tanmateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instancia dels interessats, els 

errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”. 

 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Begues amb els vots a favor (11) de 

l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i Molina, Laura Granados i 

Wehrle, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres (CIU); Margarida Camprubí i 

Vendrell (GdeB-CP); Sadurní Vendrell Masip (TXB); Jaume Olivella i Riba i Josep 

Atsuara i Soriano (ERC-AM); Josefa Redondo Solís i Fernando Moya Cantarero (PP); i 

l’abstenció (2) dels regidors Ramon Guasch Viñas i Lurdes Griñó Abad (EB-ICV); 

aprova per majoria absoluta els següents ACORDS 
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Primer.- EFECTUAR LA CORRECCIÓ de les errades materials de l’estudi econòmic de 

l’ordenança fiscal, de manera que l’annex 4 de l’esmentat estudi econòmic digui el 

següent: 

 

“ANNEX 4. ESTUDI COMPLEMENTARI SOBRE L’APLICACIÓ DELS FACTORS 

CORRECTORS SOBRE DIFERENTS SUPÒSITS RECOLLITS EN AQUEST ESTUDI 

ECONÒMIC. 

 

SUPÒSIT D’APLICACIÓ: OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC AMB INSTAL·LACIONS DE 

TRANSPORT D’ENERGIA ELÈCTRICA. 

 

Es tracta d’instal·lacions tals com pals i/o torres on hi ha el cablejat que s’utilitza per al 

transport de l’energia elèctrica. 

 

Tarifa aplicable: Epígraf primera, apartat 6: “Cables de conducció elèctrica aèria. Per 

cada m2 d'afectació o fracció, i per cada circuit” 

 

Determinació de la quota tributaria: 

 

a) Valor de mercat del sol (VM) = 134,12 €/m2. 

b) Superfície (S) = 11 

c) Període de temps (T) = 0,02 

d) Factors correctors aplicables: 

 
Impacte 

visual 

 

Impacte 

ambiental 

 

Arrelament 

al 

municipi 

 

Desenvolupament 

econòmic 

 

Foment 

de 

l’ocupació 

 

Grau 

d'exclusi

-vitat 

 

Ús 

social 

 

índex 

d'estacio

-naliat 

 

índex 

de 

situació 

 

Compatibilitat / 

Afectació 

 

No és 

d’aplicació 

 

No és 

d’aplicació 

 

No és 

d’aplicació 

 

No és 

d’aplicació 

 

No és 

d’aplicació 

 

No és 

d’aplicac

ió 

 

No és 

d’aplicació 

 

No és 

d’aplicac

ió 

 

No és 

d’aplicac

ió 

 

0,8 (espais 

lliures) 

0,9 (sist. 

d’equipaments) 

0,1 (sòl no 

urbanitzable) 

 

Aspectes a considerar: 

 

a) Factor de compatibilitat/afectació. 

En el cas que ens ocupa, l’ús “normal” dels espais lliures, que es el gaudi general per 

l’esbarjo de tots els ciutadans, es veu considerablement limitat pels motius següents: 

                                            
1
 Com que la tarifa s’aplica per cada m2 (Cables de conducció elèctrica aèria. Per cada m2 d’afectació o 

fracció, i per cada circuit), aquest coeficient és 1. Si la tarifa digues “Per cada 10 m2”, el coeficient seria 10. 
En el moment de practicar la liquidació, ja es determinarà el nombre de m2 d’afectació. 
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(i) l’impacte visual de les instal·lacions, que en alguns casos s’aixequen molt per sobre 

dels edificis de l’entorn; (ii) la perillositat; (iii) la prohibició de plantar arbres; (iv) 

l’impacte sonor en el cas de les línies d’alta tensió, ja que aquestes produeixen el 

denominat efecte "corona" ─ l’electrificació de l'aire que està en contacte amb els cables 

─ que produeix un brunzit que en temps de pluja pot assolir els 65 dB, així com el soroll 

dels aïllants i parts metàl·liques de les torres en contacte amb el vent i (v) l’existència 

de camps electromagnètics2. 

 

Per tant es pot establir que el grau d’afectació a l’ús “normal” dels espais lliures es alt o 

molt alt, ates que, si aquests espais estan definits com els llocs naturals pel gaudi i 

esbarjo en les ciutats, on els usuaris aprofiten per realitzar activitats que s’han 

considerat com a saludables (passejar, caminar, fer esport, etc.) és evident que 

l’existència de les instal·lacions retraurà el seu ús a un nombre important de ciutadans, 

minvant molt considerablement la funcionalitat de les zones verdes i espais lliures 

definits en el planejament urbanístic, així com el seu impacte paisatgístic. 

 

Així doncs, s’estima que el factor de compatibilitat/afectació considerant en el seu 

conjunt totes les externalitats negatives que comporta l’existència de les instal·lacions, 

es pot determinar en un 0,8. És a dir, d’acord amb aquest paràmetre, a l’aprofitament 

especial se li conferiria un valor del 80% del valor de l’ús privatiu. 

 

Pel que fa a l’espai de domini públic que esta qualificat com a equipament en el pla 

general, cal dir que davant la impossibilitat d’edificar aquest espai, l’aprofitament 

especial es transforma gairebé en un ús privatiu, ja que l’ús “normal” del sistema 

d’equipaments és facilitar en aquest tipus de sòl la construcció d’equipaments públics: 

escoles, llars d’infants, centres d’atenció primària, hospitals, poliesportius, biblioteques, 

etc. Per tant, en aquest cas, el factor es fixa en valor de 0,9, és a dir, que d’acord amb 

aquest paràmetre a l’aprofitament especial en sòl destinat a equipament se li conferiria 

un valor del 90% del valor de l’ús privatiu. 

 

Finalment, pel que fa al sòl no urbanitzable, el factor de compatibilitat/ afectació es de 

més difícil quantificació, ja que les ocupacions que es pugin realitzar en aquest sòl són 

més difícils de determinar. Per tant, es fixa un valor de 0,1. 

 

b) Liquidació de la taxa en funció del nombre de circuits. 

 

També es important recordar que aquesta tarifa es liquida en base als metres quadrats 

i al nombre de circuits. En el cas de les línies d’alta tensió que transcorren pel domini 

públic, l’ocupació s’efectua per una línia de transport d’alta tensió propietat de REE, 

                                            
2 Els efectes dels camps electromagnètics generats per les Línies d’Alta Tensió és comunament acceptat. 

Vegi’s nota descriptiva núm. 304, Maig del 2006 que es pot trobar a la pàgina web de l’Organització Mundial 
de la Salut: “www.who.int” 
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constituïda per dos circuits a 220 KV. Cada circuit és un sistema trifàsic i, per tant, està 

format per tres cables o conductors actius per cada circuit. 

 

Així, l’activitat que realitza el transportista ocupant la superfície de sòl de domini públic 

que hem definit i calculat és doble: cada circuit a 220 KV li permet el transport d'un 

nombre determinat de kilovolts d’energia elèctrica. Així doncs, aquesta tarifa cal 

multiplicar-la per 2.  

 

El fet la tarifa es multipliqui per 2 no implica gravar dos cops el mateix fet imposable 

que, recordem, es constitueix per la utilització del domini públic, atès que cada circuit 

permet realitzar al transportista la seva activitat independentment de l’altre i cadascun 

necessita també ocupar la superfície definida i calculada. Per tant, aquest factor 

expressa realment la utilitat que n’extreu el subjecte passiu que podria, hipotèticament, 

si les torres permetessin suportar una major quantitat de conductors, efectuar “n” 

activitats de transport d’energia elèctrica i no seria, en conseqüència, ajustat a Dret que 

se’l gravés com si portés a terme una activitat en un únic circuit format per tres 

conductors. 

 

c) Liquidació de la taxa en funció dels m2 de superfície afectada. 

 

L’ocupació del domini públic es realitza per una línia de transport d’alta tensió propietat 

de REE, constituïda per dos circuits a 220 KV. Cada circuit és un sistema trifàsic i, per 

tant, està format per tres cables o conductors actius per cada circuit. Les línies aèries 

s’enlairen sobre unes torres de suport de 26 metres d’alçada que tenen tres braços a 

cada costat on es fixen les cadenes aïllants que suporten cadascun dels conductors, 

segons l’esquema següent: 
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Aquesta línia aèria transcorre pel domini públic del terme municipal de Begues en una 

longitud d’uns 1.750 metres i està conformada per 6 vanos d’uns 300 metres. Les 

qualificacions urbanístiques dels terrenys de domini públic per on discorre la línia aèria 

son les següents: 

 

 

TRAM QUALIFICACIO URB. LONGITUD DEL TRAM 

Begues Parc Sistema d’espais lliures (6a) 485 m 

 

Can Sadurni Sistema d’espais lliures (6a) 200 m 

Sta. Eulàlia Sistema d’espais lliures (6a) 435 m 

Sta. Eulàlia Sistema d’espais lliures (taD) 145 m 

Bon Solei Sistema d’espais lliures (6a) 485 m 
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Els sectors per on transcorre la línia aèria són sectors residencials caracteritzats per 

edificacions unifamiliars de planta baixa i un pis, amb una alçada mitjana d'uns 8 

metres. 

 

El Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de 

transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització 

d’instal·lacions d’energia elèctrica (“RD 1955/2000”), estableix en el seu article 162.2 la 

prohibició d’edificar i plantar arbres sota una franja de terreny delimitada de la següent 

forma: 

 

“En todo caso, y para las líneas eléctricas aéreas, queda limitada la plantación de 

árboles y prohibida la construcción de edificios e instalaciones industriales en la 

franja definida por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos en las 

condiciones más desfavorables, incrementada con las distancias reglamentarias a 

ambos lados de dicha proyección”. 

 

Doncs bé, les distàncies reglamentàries a les que es refereix aquest precepte, així com 

la forma de definir la projecció en la condició més desfavorable, queden establertes en 

la Instrucció Técnica Complementària “LAT 07”, aprovada pel Reial Decret 223/2008, de 

15 de febrer, que aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 

seguretat de les línies d’alta tensió (“ITC-LAT 07”). Concretament a l’article 5.12 de la 

ITC-LAT 07 en primer lloc es defineix l’esmentada servitud de vol per a les línies aèries: 

 

“5.12 Paso por zonas 

 

En general, para las líneas eléctricas aéreas con conductores desnudos se define la 

zona de servidumbre de vuelo como la franja de terreno definida por la proyección 

sobre el suelo de los conductores extremos, considerados éstos y sus cadenas de 

aisladores en las condiciones más desfavorables, sin contemplar distancia alguna 

adicional. 

 

Las condiciones más desfavorables son considerar los conductores y sus cadenas de 

aisladores en su posición de máxima desviación, es decir, sometidos a la acción de 

su peso propio y a una sobrecarga de viento, según apartado 3.1.2, para una 

velocidad de viento de 120 km/h a la temperatura de +15 C. 

 

Las líneas aéreas de alta tensión deberán cumplir el R.O. 1955/2000, de 1 de 

diciembre, en todo lo referente a las limitaciones para la constitución de servidumbre 

de paso” (la negreta es nostra). 

 

I a continuació es defineixen les distancies a les zones urbanes: 

 

“5.12.2 Edificios, construcciones y zonas urbanas 
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Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, no se 

construirán edificios e instalaciones industriales en la servidumbre de vuelo, 

incrementada por la siguiente distancia mínima de seguridad a ambos lados: 

Dadd + Del = 3,3 + Del en metros, con un mínimo de 5 metros. Los valores de Del se 

indican en el apartado 5.2 en función de la tensión mas elevada de la línea. 

Análogamente, no se construirán líneas por encima de edificios e instalaciones 

industriales en la franja definida anteriormente.” 

 

En aquest sentit, segons el quadre de l’apartat 5.2 de la ITC-LAT 07, la variable Del 

queda definida amb el valor 1,7 per a línies aèries de 220 kv. Per tant, aplicant aquesta 

formula i paràmetres al cas que ens ocupa, per a la línia de REE que transcorre pel 

domini públic del municipi de Begues resulta el següent: 

 

 Distància entre conductors o cables: 11 metres. 

 

 Servitud de vol definida a l’article 5.12 ITC-LAT 07: 11 metres + (2 x 7 metres) 

= 25 metres. 

 

 Servitud més la distància de seguretat a les edificacions: 25 metres + (2 x 5 

metres) = 35 metres. 

 

Tot i això, com l’amplada del domini és de 24 metres, la servitud de vol (25 metres) ja 

supera aquesta amplada, i per tant per calcular la superfície d’ocupació i/o aprofitament 

del domini públic s’adopten els 24 metres enlloc del 35. 

 

La superfície total abans definida del domini públic que ocupa un vano de 300 

metres de longitud entre dues torres de suport3 és de 7.200,00 m2 i la 

superfície total que ocupa un vano de 250 metres de longitud és de 6.000,00 

m2. 

 

En conseqüència, atès que la longitud total de línia aèria que transcorre pel 

municipi de Begues és de 1.750 metres, podem estimar que es distribueixen 

en cinc vanos de 300 metres de longitud i un vano de 250 metres de longitud. 

Per tant, la superfície total de l’ocupació del domini públic de la que gaudeix 

REE al municipi de Begues seria el resultat de les següents operacions: 

 

• (5 x 7.200,00 m2) + 6.000,00 m2 = 42.000,00 m2. 

 

Així doncs, la superfície total que hauria de servir com a base per calcular la base 

imposable de la nova Ordenança Fiscal per a l’ocupació de domini públic que grava al 

                                            
3 La longitud exacte dels vanos s’ha estimat d’acord les dades exposades en els dictàmens pericials presentats 

en els recursos contenciosos-administratiu d'exercicis anteriors. 
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transportista d’energia elèctrica seria, segons les nostres estimacions, de 42.000,00 

m2. 

 

Càlcul de la taxa. 

 

a) Tarifa per les línees que transcorren per espais lliures: 

 

Tarifa = VM x S x T x Z, on 

 

VM = 134,12 

S = 1 

T = 0,02 

Z = 0,8 

 

Per tant, Tarifa = 134,12 x 1 x 0,02 x 0,8 = 2,15 €/m2 

La liquidació de la taxa s’obtindria de multiplicar 2,15 per la superfície d’afectació i pel 

nombre de circuits (en aquest cas són 2). 

 

b) Tarifa per les línees que transcorre per sistema d’equipaments: 

 

Tarifa = VM x S x T x Z, on 

 

VM = 134,12 

S = 1 

T = 0,02 

Z = 0,9 

 

Per tant, Tarifa= 134,12 x 1 x 0,02 x 0,8 = 2,40 €/m2 

 

La liquidació de la taxa s’obtindria de multiplicar 2,40 per la superfície d’afectació i pel 

nombre de circuits (en aquest cas són 2).” 

 

Segon.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província aquesta modificació. 

 

 

Intervencions: 

 

· El Sr. Guasch opina que s’haurien d’estudiar bé els coeficients d’espais lliures i els 

d’equipaments existents, i a la proposta d’acord haurien de figurar els metres quadrats 

que s’afecten de cadascun; entén que l’Ajuntament hauria d’estudiar amb més 

generositat els factors correctors en relació a les afectacions més importants. 
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· El Sr. Molina contesta que tal i com ho ha plantejat sembla tot molt senzill, però no 

cal fer tanta demagògia, ja que els coeficients i les afectacions estan realitzades per 

personal expert molt qualificat de la Diputació i pels tècnics municipals, d’acord amb el 

plantejament d’altres sentències similars. 

 

· El Sr. Guasch replica que ha estat en la redacció de les taxes, i ha vist tècnics  

especialistes de la Diputació que han fet les valoracions que han aplicat a les 

ordenances, i també s’han perdut les Sentències. Tot seguit li demana que sigui menys 

agressiu, ja sap que el tema no es fàcil, per que també l’han estudiat. 

 

· El Sr. Moya els qüestiona el que discuteixen, doncs la proposta d’acord del que tracta 

és d’una correcció d’errades, la resta res té a veure. 

 

 

MEDI AMBIENT 

 

 

8.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA NOVA ORDENANÇA MUNICIPAL 

REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS. 

 

Per acord del Ple de 28 de gener de 2015 s’aprovà inicialment per primera vegada la 

nova Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals, i per altra acord del Ple 

de 6.04.2016 s’aprovà inicialment per segona vegada l’ordenança atès que els canvis 

introduïts en el text de l’ordenança amb motiu del resultat de la informació pública del 

text aprovat inicialment tenien el caràcter de substancials. 

 

El nou text aprovat inicialment fou exposat al públic mitjançant anunci al Butlletí Oficial 

de la província de Barcelona de data 25/04/2016, al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya núm. 7103 de data 12/04/2016, al diari “Ara” de data 19/04/2016, i 

exposició al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament. Durant el període d’informació 

pública s’han presentat al·legacions per parts dels següents interessats: Iniciativa per 

Catalunya Verds, Sra. Ana Pardo Davis i 23 persones més, i Esquerra Republicana de 

Catalunya. 

 

El Servei tècnic municipal ha emès informe de data 23.06.2016 en relació amb les 

al·legacions presentades, proposant s’estimin alguns punts d’aquestes i s’incorporin al 

text de l’ordenança el contingut d’aquelles al·legacions que es proposa estimar.  

 

Així mateix, en el seu informe d’aquesta mateixa data relatiu a l’aprovació definitiva de 

l’ordenança, el tècnic proposa introduir una modificació en el règim sancionador previst. 
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Els canvis incorporats al text que es proposa aprovar definitivament, no tenen caràcter 

de substancials respecte del text aprovat inicialment. 

 

Les modificacions que l’ordenança que s’eleva a l’aprovació definitiva incorpora respecte 

del text sotmès a una segona aprovació inicial per acord del Ple de 6.04.2016, són els 

següents: 

 

- Art. 4: s’ha afegit un paràgraf amb el següent contingut: “Les camades 

d’animals durant l’època de cria resten excloses de les limitacions establertes en 

aquest article” 

- Art. 6: s’ha afegit un paràgraf amb el següent contingut: “Dotar els animals de 

més de 25 kg d’un espai mínim d’allotjament de 6 m2.” 

- Art. 19: s’ha corregit el darrer paràgraf eliminant la paraula sobrant “tant” 

- Art. 29: s’ha afegit el concepte de “solar” 

- Art. 56: s’ha afegit el següent paràgraf: “L’import de la sanció que consta en la 

butlleta de denúncia es reduirà en un 50% si es realitza el pagament en els 30 

dies naturals  següents a la data d’aquesta denúncia. El pagament amb 

descompte de la sanció implica la renúncia a formular al.legacions i la finalització 

del procediment sense necessitat de dictar resolució expressa.”  

- Art. 59: s’ha eliminat el criteri “La capacitat econòmica de la persona infractora” 

 

Per l’exposat i en ús de les facultats que té conferides per la Llei de Règim Local, el Ple 

de l’Ajuntament de Begues amb els vots a favor (7) de l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i 

Pi i els regidors Joan Molina i Molina, Laura Granados i Wehrle, Maria Llauradó i Fornt, 

Jordi Montaña i Serres (CIU); Margarida Camprubí i Vendrell (GdeB-CP); Sadurní 

Vendrell Masip (TXB); els vots en contra (4) dels regidors Jaume Olivella i Riba i 

Josep Atsuara i Soriano (ERC-AM); Josefa Redondo Solís i Fernando Moya Cantarero 

(PP); i l’abstenció (2) dels regidors Ramon Guasch Viñas i Lurdes Griñó Abad (EB-

ICV); aprova per majoria els següents : 

 

ACORDS 

 

Primer.- ESTIMAR parcialment els escrits d’al·legacions presentants per Iniciativa  per 

Catalunya Verds, Sra Ana Pardo Davis i 23 persones més, i Esquerra Republicana de 

Catalunya, d’acord amb l’informe tècnic esmentat què obra a l’expedient i que 

s’adjuntarà a la notificació del present acord als interessats.  

 

Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’ordenança municipal reguladora de la tinença 

d’animals 
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Tercer.- PUBLICAR el text íntegre de l’ordenança aprovada definitivament al BOP, al 

tauler d’anuncis de la corporació, i publicar-ne anunci al DOGC, fent referència al BOP 

on s’hagi publicat el text íntegre de l’ordenança aprovada. 

 

Quart.- TRAMETRE l’acord de l’aprovació definitiva i còpia íntegra i fefaent del text de 

l’ordenança a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat i a la 

Subdelegació del Govern de l’Estat. 

 

Cinquè.- NOTIFICAR el present acord als interessats que han presentat al·legacions. 

 

 

Intervencions: 

 

· El Sr. Olivella manifesta que van presentar suggeriments, alguns dels quals s’han 

acceptat i altres no. Van demanar que es regulés el porc senglar d’acord amb els 

articles 3 i 30, i li van contestar que no es té en compte perquè és un animal salvatge i 

que es regularà en el futur. Continua dient que a l’Ajuntament de Barcelona ja el regula 

i que també es contemplen les colònies de gats salvatges, opina que també s’haurien 

de preveure.  

 

· El Sr. Guasch comenta que també van presentar al·legacions, i diu que el document 

tècnic s’hauria de denominar “Ordenança reguladora de la Tinença i Protecció dels 

Animals”. De l’articulat 31 i 32 caldria aclarir aspectes, ja que és important; i també 

voldria que es concretessin millor els animals que es poden acollir, i si són salvatges o 

no. També estan d’acord en què es reguli el porc senglar.  

Els recorda que l’ordenança diu que qualsevol espectacle amb animals no s’hauria de 

fer, però a la Festa Major s’ha permès una activitat amb ponis, cosa que entén que no 

s’hauria de fer perquè contradiu aquesta ordenança.  

 

· La Sra. Redondo diu que la proposta d’acord fa referència a la tinença d’animals i  no 

considera que el porc senglar sigui un animal de companyia. En referència a la recollida 

de signatures pels ponis a la Festa Major, entén que això ha estat fora de lloc ja que els 

animals van ser ben tractats. 

 

· La Sra. Esteve agraeix el que ha dit la Sra. Redondo, i que certament aquesta 

ordenança és de tinença i protecció dels animals, perquè hi ha espècies a protegir, 

animals urbans, i no tant el porc senglar que és salvatge. 

Respecte als ponis de la Festa Major comenta que són de propietat privada, que ja fa 

uns 4 ó 5 anys que es realitza aquesta activitat a la Festa Major i que els animals estan 

molt ben cuidats, pel que no està d’acord amb el que s’ha dit sobre aquests. 
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· El Sr. Molina també exposa que el que han dit sobre els ponis de la Festa Major està 

fora de lloc, perquè aquests són pacífics, serveixen per a tractament dels nens i aquests 

van estar molt contents.  

Tot seguit llegeix l’art. 30, en què es diu que l’Ajuntament només és responsable dels 

animals salvatges urbans, i explica que per elaborar aquesta ordenança s’han estudiat 

diverses d’altres municipis, però en qualsevol cas, aquesta ordenança es pot modificar i 

revisar quan es cregui convenient. 

 

· Després de replicar novament els regidors, insistint en els mateixos aspectes, se 

sotmet a votació la proposta d’acord. 

 

 

MOCIONS 

 

 

9.- MOCIÓ PRESENTADA PER ERC-AM, CIU, GDEB I EB-ICV PER DONAR SUPORT 

A LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE REPARACIÓ JURÍDICA DE LES VÍCTIMES DEL 

FRANQUISME. 

 

El proppassat 20 de novembre de 2015 es van complir 40 anys de la mort del dictador 

Francisco Franco, el qual va protagonitzar el cop d'estat militar de 18 de juliol de 1936 

contra la legalitat democràtica republicana i va instaurar per la fonça un regim 

dictatorial de caràcter feixista i nacional-catòlic fins al 1978. 

 

Durant la dictadura, el regim franquista va cometre tota mena de crims contra les 

llibertats personals i col·lectives de caràcter polític, social i nacional, duent a terme una 

persecució sistemàtica contra particulars, institucions, associacions, sindicats i entitats 

culturals. 

 

Entre els crims comesos, tenen especial rellevància els consells de guerra sumaríssims 

que es van realitzar sense cap legitimitat per motius polítics a Catalunya entre els anys 

1938 i 1975. Aquests consells de guerra van comportar penes de presó, reclusions en 

camps de concentració, camps de treball forçats, i fins i tot execucions. 

 

L'Estat espanyol continua sense declarar nuls aquells processos il·legals. 

 

L'11 de maig de 2016 la Comissió de la Dignitat, amb el suport de les següents entitats 

memorialistes: Associació Pro-memòria als immolats per la Llibertat a Catalunya, 

Associació de Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona (AVRFT), Associació 

Catalana d'Ex-presos polítics del Franquisme, Òmnium Cultural, Col·lectiu Republicà del 

Baix Llobregat, Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya 

(ARMHC}, Associació d'Antics Guerrillers d'Espanya a França, Associació de Memòria de 
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Terrassa, Associació Ateos y Republicanos, Associació per la Recuperació de la Memòria 

Històrica de l'Exili Republicà (ARMHER), Plataforma pel Dret a Decidir, i Associació del 

Banc de l'ADN de familiars desapareguts de la Guerra Civil i Postguerra, van presentar a 

la consideració de tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya una 

proposició de llei per tal que el Parlament anul·li els consells de guerra duts a terme per 

motius polítics a Catalunya pel franquisme des del 1938 al  1975. 

 

Com a conseqüència d'aquesta iniciativa diversos grups parlamentaris de la cambra 

catalana van assumir aquesta Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del 

franquisme que actualment està en tràmit al Parlament de Catalunya (202-00029/11). 

 

Aquesta proposició de llei estableix que: "Es declaren nuls i sense cap efecte jurídic tots 

els consells de guerra sumaríssims i les corresponents sentencies, instruïts per causes 

polítiques a Catalunya pel regim franquista d'acord amb el Ban de 28 de juliol de 1936, 

el Decret de 31 d'agost de 1936, el Decret número 55 d'1 de novembre de 1936, la Llei 

de 2 de mar de 1943, la Llei de 18 d'abril de 1947, el Decret 1794/60, de 21 de 

setembre, i el Decret Llei 10/75, de 26 d'agost." 

 

Així mateix, un cop la llei sigui aprovada, el Departament de Justícia de la Generalitat 

de Catalunya, emetrà a sol·licitud dels processats o dels seus familiars, una certificació 

de la nul·litat del procediment i sentència corresponents. 

 

Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de Begues amb els vots a favor (10) 

de l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i Molina, Laura Granados i 

Wehrle, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres (CIU); Margarida Camprubí i 

Vendrell (GdeB-CP); Jaume Olivella i Riba i Josep Atsuara i Soriano (ERC-AM); Ramon 

Guasch Viñas i Lurdes Griñó Abad (EB-ICV); els vots en contra (2) dels regidors 

Josefa Redondo Solís i Fernando Moya Cantarero (PP); i l’abstenció (1) del regidor 

Sadurní Vendrell Masip (TXB);  aprova per majoria els següents acords: 

 

Primer.- REALITZAR una condemna ferma i contundent de la dictadura franquista i 

dels crims comesos per aquest règim. 

 

Segon.-  DONAR SUPORT  a  la  Proposició  de llei de reparació jurídica de les 

víctimes del franquisme, que està en tràmit al Parlament de Catalunya. 

 

Tercer.- COMUNICAR aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups  

polítics del  Parlament de Catalunya, al Govern de l'Estat, a les Corts espanyoles, al 

Parlament Europeu, al Comitè de Drets Humans de l'ONU, i a les associacions  de 

recuperació de la memòria. 
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Intervencions 

 

· El Sr. Guasch manifesta que les sigles CDC no és el nom amb el grup de 

Convergència es va presentar a les eleccions, pel que entén que s’ha de modificar. 

 

· La Sra. Esteve respon que ho corregiran. 

 

· La Sra. Redondo comenta la moció i diu que d’això fa uns 80 anys aproximadament i 

que ja hi ha una Memòria Històrica. 

 

 

10.- MOCIÓ PRESENTADA PER CIU, GDEB, TXB, EB-ICV I ERC-AM DE SUPORT 

AL CORRELLENGUA 2016 

 

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del 

territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en 

l’element d’integració de les persones nouvingudes, 

 

Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més 

recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que 

menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els fonaments 

del nostre sistema educatiu, 

 

Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà 

un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques, 

 

Atesa la consolidació que després de 20 anys està assolint la iniciativa cívica del 

Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat 

civil en general, 

 

Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), 

organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots 

els municipis i comarques de parla catalana, 

 

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 

municipi, 

 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Begues amb els vots a favor (11) de 

l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i Molina, Laura Granados i 

Wehrle, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres (CIU); Margarida Camprubí i 

Vendrell (GdeB-CP); Sadurní Vendrell Masip (TXB); Jaume Olivella i Riba i Josep 

Atsuara i Soriano (ERC-AM); Ramon Guasch Viñas i Lurdes Griñó Abad (EB-ICV); i els 
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vots en contra (2) dels regidors Josefa Redondo Solís i Fernando Moya Cantarero 

(PP); aprova per majoria dels membres de la corporació els següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- DONAR SUPORT al Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de la 

societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris 

de parla catalana i a favor de la seva unitat. 

 

Segon.- DONAR SUPORT a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el 

Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon 

desenvolupament de les activitats programades. 

 

Tercer.- FER PÚBLICA aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin 

propis d’aquesta corporació. 

 

Quart.- DONAR SUPORT a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 

encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, 

especialment entre la població nouvinguda. 

 

Cinquè.- FER UNA APORTACIÓ econòmica general per a l’organització dels actes i el 

bon funcionament del Correllengua 2016 al compte corrent següent: 

ES37.2100.4742.7902.0000.4867, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària.  

 

 

Intervencions 

 

· La Sra. Redondo diu que la semàntica és molt important, i que és una falsedat el que 

diuen els primers paràgrafs de la moció, i tot seguit llegeix el text. També, al seu 

entendre, on es diu “el desig del poble català” és incorrecte, ja que no tots els catalans 

pensen de la mateixa manera. Això representa a tots, no sols al poble de Begues, i 

Catalunya no parla només per alguns catalans, s’haurien de demanar responsabilitats 

perquè és una mentida. 

 

· El Sr. Montaña contesta que només és una moció que es presenta al ple, i si creu 

que es diuen falsedats no cal que s’hi afegeixi, però sí que és cert que en aquest poble 

de Begues és majoria la ciutadania catalana. 

 

· El Sr. Moya diu que sembla que sigui tot el poble català, però és una minoria 

d’aquest. 

 

· La Sra. Esteve respon que és una moció molt respectable per l’opinió de tothom. 



 

 30 

 

· El Sr. Olivella fa un aclariment, i diu que a les Corts Espanyoles no es pot parlar en 

Català, per tant Espanya és irreformable, pel que volen un nou Estat on es puguin 

parlar totes les llengües. 

 

· Tot seguit intervenen de nou la majoria dels regidors insistint en els mateixos 

extrems, i finalment se sotmet a votació la moció. 

 

 

11.- MOCIÓ PRESENTADA PER CIU, GDEB, TXB, EB-ICV, ERC-AM I PP PER 

ADHERIR-SE AL PROJECTE “NO PUC ESPERAR!” 

 

“NO PUC ESPERAR!” és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les persones 

que necessiten utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic no contagiós. 

 

Els destinataris d'aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries 

intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o 

colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte i tots aquells 

pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal incloure. 

  

Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua, i de 

vegades imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa per por 

de no trobar un lavabo accessible en el moment  necessari. Tot això pot suposar una 

minva de la seva qualitat de vida. 

 

L'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU) emet les targetes NO PUC 

ESPERAR! perquè aquests pacients les utilitzin, però són els metges de les Unitats de 

Malalties inflamatòries intestinals (MII) i Serveis de l'Aparell Digestiu col·laboradors qui 

les lliuraran als seus pacients quan ho considerin necessari. Les targetes són gratuïtes i 

no són nominals, però estan numerades per a seguir un control de lliurament. 

 

Des de l'ACCU Catalunya a Catalunya, i des de les diferents ACCU que implanten el 

projecte a altres zones de l'Estat espanyol, s’intentarà arribar a acords de col·laboració 

amb establiments i equipaments perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera 

gratuïta i el més ràpidament possible als portadors de les targetes NO PUC ESPERAR!. 

 

Per això, és fonamental la col·laboració de diferents sectors: 

 

1. Equips mèdics d'Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu que dictaminin quins 

pacients necessiten la targeta i quins no. 

 

2. Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciïn i també informin sobre 
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aquest problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments al projecte, i 

promoguin l'adhesió d'associacions i establiments a NO PUC ESPERAR! 

 

3. Associacions de comerciants i hostaleria disposats a facilitar l'entrada ràpida i 

gratuïta als seus lavabos als pacients portadors de la targeta, i a promoure la 

difusió del projecte entre els seus associats. 

 

4. Voluntaris que difonguin el projecte i que col·laborin en les tasques 

administratives i de suport. 

 

A més, NO PUC ESPERAR! és un projecte que té dues finalitats: 

- Facilitar l'accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol 

lloc i sempre que ho necessitin. 

- Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les 

necessitats que tenen qui les pateixen. 

 

D'aquesta manera, NO PUC ESPERAR! contribueix significativament a millorar la qualitat 

de vida d'aquests pacients. 

 

Aquesta iniciativa fou creada l'any 2013 per l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis 

Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i per la Unitat de Malalties inflamatòries 

intestinals (MII) de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.  El projecte 

NO PUC ESPERAR! està en desenvolupament continu i s'actualitza constantment tant 

per la  incorporació de nous pacients com  per l'adhesió de nous establiments i 

equipaments col·laboradors. 

 

El projecte NO PUC ESPERAR! compta amb el suport, a Catalunya, del Consell Consultiu   

de Pacients del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Societat 

Catalana de Digestologia, de l'lnstitut Català de la Salut, de GETECCU (Grupo Español  

de  Trabajo  en  Enfermedad  de  Crohn  y  Colitis  Ulcerosa), i la col·laboració d'AbbVie. 

 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Begues amb els vots a favor (13) de l’Alcaldessa 

M. Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i Molina, Laura Granados i Wehrle, Maria 

Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres (CIU); Margarida Camprubí i Vendrell (GdeB-

CP); Sadurní Vendrell Masip (TXB); Jaume Olivella i Riba i Josep Atsuara i Soriano 

(ERC-AM); Ramon Guasch Viñas i Lurdes Griñó Abad (EB-ICV); Josefa Redondo Solís i 

Fernando Moya Cantarero (PP); aprova per unanimitat els següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- DEMANAR l'adhesió de l’Ajuntament de Begues al projecte NO PUC 

ESPERAR! amb la finalitat de col·laborar, tot identificant  les instal·lacions  de  la  pròpia  
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institució per poder atendre els afectats d'aquestes malalties. 

 

Segon.- PROMOURE l'adhesió dels ens municipals de la Demarcació de Barcelona al 

projecte NO PUC ESPERAR!. 

 

Tercer.- PROMOURE la difusió del projecte NO PUC ESPERAR! a tota la ciutadania del 

municipi, amb especial atenció als establiments comercials. 

 

Quart.- PROMOURE campanyes divulgatives sobre les malalties digestives per a tota 

la ciutadania amb la col·laboració de les entitats especialitzades. 

 

Cinquè.- DONAR TRASLLAT de la present moció a l'Associació de malalts de Crohn i 

Colitis(ACCU), als ens municipals de la demarcació de Barcelona, a les entitats 

municipalistes, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, i al Govern de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

 

12.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CIU, GDEB, TXB, EB-ICV, 

ERC-AM I PP PER A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDRE DE COPAGAMENT PER A LES 

PERSONES AMB DISCAPACITAT I PER AL COMPLIMENT DELS ACORDS ALS QUE 

LA CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I TREBALL ES VA COMPROMETRE AMB EL 

SECTOR. 

 

ATÈS que la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i 

Atenció a les Persones en Situació de Dependència (LAPAD), va fixar les bases per al 

desenvolupament a tot el territori espanyol de l’atenció a les persones en situació de 

dependència i va establir un dret subjectiu en l’àmbit de l’atenció social. Aquesta llei va 

significar un abans i un després en relació a les persones amb manca d’autonomia o 

dependència, ja que garanteix el dret a rebre unes prestacions adequades a les seves 

necessitats. 

 

ATÈS que el model de finançament de l’atenció a la dependència és un model mixt en 

què es combina el finançament públic i el finançament privat. Hi intervenen tres parts: 

l’administració central, l’administració autonòmica i el beneficiari. La proporció entre el 

que paga l’usuari i el que paga l’administració esta en funció de la capacitat econòmica 

del beneficiari, l’anomenat Copagament. No obstant això, la Llei fa esment a un principi 

bàsic que diu que ningú quedarà exclòs de rebre la prestació que necessiti per falta de 

capacitat econòmica. 

 

ATÈS que en l’àmbit territorial de Catalunya, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis 

Socials, va establir que l’accés als serveis socials es regiria pel principi de la 

universalitat, on els poders públics haurien de garantir a tothom l’accés als serveis 
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socials i llur ús efectiu en condicions d’igualtat, equitat i justícia redistributiva. No 

obstant això, la llei també contemplava que aquest principi no excloïa, però, que l’accés 

es pogués condicionar al fet que els usuaris complissin determinats requisits i paguessin 

una contraprestació econòmica per assegurar la coresponsabilitat entre els usuaris i les 

administracions públiques i la sostenibilitat del sistema.  

 

ATÈS que en aquest context, els criteris de valoració per determinar la capacitat 

econòmica de la persona beneficiària de les prestacions venien determinats per les 

Ordres ASC/432/2007 i ASC/433/2007, que fixaven com a criteri exclusiu per 

determinar la capacitat econòmica els ingressos derivats de la renda personal de la 

persona beneficiària, excloent d’aquesta manera els guanys o les pèrdues patrimonials.  

 

ATÈS que amb l’entrada en vigor de l’Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril, els criteris de 

valoració de la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de 

servei no gratuïtes i la participació de les persones en el seu finançament han canviat. 

Ara, a més dels ingressos, es contempla el patrimoni, el seu rendiment i les càrregues 

familiars, fet que provoca que en la gran majoria dels casos els beneficiaris d’aquest 

servei paguin més, amb increments del copagament de fins a un 30% i un 40%.  

 

ATESA la complicada situació per la que estan passant actualment les persones que 

depenen d’aquests serveis, es considera que ha estat un desencert aquest nou sistema 

de copagament, i que no ha estat més que una nova retallada encoberta portada a 

terme pel Departament de Benestar Social i Família. El nou càlcul de copagament 

establert per l’Ordre BSF/130/2014 ha provocat als usuaris d’aquests serveis una 

baixada dràstica dels recursos econòmics per poder fer front a les despeses del dia a 

dia, ha suposat una pressió econòmica per a les rendes mitjanes-baixes i ha fet que els 

diners de butxaca garantits siguin insuficients per poder satisfer un conjunt de despeses 

personals necessàries i no cobertes per cap altre sistema de protecció social.  

 

ATÈS que resulta especialment discriminatori en el cas de persones amb discapacitat 

que no es tinguin en compte el greuge econòmic que suporten en relació a la resta de 

la ciutadania. En definitiva, no té sentit que les persones usuàries d’aquests serveis es 

vegin desproveïdes de la major part dels seus ingressos pel fet de poder rebre un servei 

que li facilitarà l’autonomia si després no podran comptar amb els recursos suficients 

per gaudir d’aquesta autonomia.  

 

ATÈS que diverses entitats representatives dels col·lectius de persones amb 

discapacitat han posat de relleu la dramàtica situació de centenars de persones què, 

després d’aplicar la nova ordre de copagament, tenen una disponibilitat de diners de 

butxaca, en molts dels casos, inferiors als 100€ mensuals, fet que atempta a la igualtat 

d’oportunitats, la seva socialització i integració social, i els condemna a una situació de 
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pobresa crònica. Tanmateix, el sector de la discapacitat a Catalunya no demana la 

gratuïtat dels serveis sinó un copagament just i equitatiu. 

 

ATÈS que recentment, altres governs com els de la Comunitat Valenciana o les Illes 

Balears han portat a terme la revisió de l’ordre de copagament, revisant els seus 

criteris i establint condicions més justes pel que fa als diners de “butxaca” del què 

poden gaudir les persones amb discapacitat un cop han fet el pagament del servei rebut 

per llei. 

 

ATÈS que el passat 30 de març de 2016, el Parlament de Catalunya va aprovar una 

Proposta de Resolució a la Comissió d’Afers Socials i Famílies, on s’insta al govern de la 

Generalitat a derogar l’ordre de copagament BSF/130/2014.  

 

Per aquest motiu, el Ple de l’Ajuntament de Begues amb els vots a favor (13) de 

l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i Molina, Laura Granados i 

Wehrle, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres (CIU); Margarida Camprubí i 

Vendrell (GdeB-CP); Sadurní Vendrell Masip (TXB); Jaume Olivella i Riba i Josep 

Atsuara i Soriano (ERC-AM); Ramon Guasch Viñas i Lurdes Griñó Abad (EB-ICV); Josefa 

Redondo Solís i Fernando Moya Cantarero (PP); aprova per unanimitat els següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- INSTAR al Govern de la Generalitat a complir amb el mandat del Parlament i 

modificar amb caràcter d’urgència l’actual ordre BSF/130/2014 per establir criteris més 

justos, mitjançant la participació en la seva elaboració de les entitats representants dels 

col·lectius afectats, que determinin la capacitat econòmica de les persones beneficiàries 

de les prestacions de servei no gratuïtes i de prestacions econòmiques destinades a 

l’atenció a la situació de dependència que estableix la cartera de Serveis Social. 

 

Segon.- INSTAR al Govern de la Generalitat a complir de manera immediata els 

acords que va assolir amb el sector: 

 

1. Es va evidenciar que la quantitat mínima garantida per a despeses personals són 

insuficients i s’han d’incrementar. La proposta d’increment sobre l’IRSC que es va 

acordar va ser el següent: 

Tipologia de serveis: 
Increment sobre 

l’IRSC: 

Import: 

1263331/1263332 Residència 

Discapacitat Física 
Del 30% al 60% 398,39 € 

1262331/1262332 Residència 

Discapacitat Intel·lectual (suport 
Del 20% al 45% 298,79 € 
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extens i extens amb Trastorn de 

Conducta) 

1262333/1262334 Residència 

Discapacitat Intel·lectual (suport 

generalitzat) 

Del 20% al 50% 331,99€ 

1262321 a 1262326 Llar-residència 

Discapacitat Intel·lectual 
Del 50% al 60% 398,39 € 

 

2. També es va acordar la creació d’un front comú pels aspectes que competeixen a 

l’Institut Nacional de la Seguretat Social (prestacions familiars). El Departament ja 

va enviar una carta sol·licitant una reunió on assistiran representants, tant de la 

Generalitat, com de les tres federacions, com assessors jurídics corresponents, per 

tal de defensar les propostes conjuntament. 

3. Eliminar el patrimoni en el càlcul de la capacitat econòmica  

 

Tercer.- DEMANAR al Govern de l’Estat que acompleixi amb el finançament que la Llei 

39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les 

Persones en Situació de Dependència (LAPAD), estableix per al seu correcte 

desenvolupament. 

 

Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord als grups polítics del Congrés dels Diputats 

i del Parlament de Catalunya, la Conselleria d’Afers Socials, Treball i Família de la 

Generalitat de Catalunya, a DINCAT (Discapacitat Intel·lectual a Catalunya), al 

COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat), i a la Taula 

per a persones amb discapacitat. 

 

 

RENÚNCIA REGIDORA 

 

 

13.- RENÚNCIA DE LA REGIDORIA DEL GRUP MUNICIPAL EB-ICV SRA. LURDES 

GRIÑÓ ABAD. 

 

Vist l’escrit presentat en data 23 de juny de 2016 amb registre d’entrada 3629 per la 

regidora Sra. Lurdes Griñó Abad, renunciant a la seva condició de regidora de 

l’Ajuntament, càrrec que exerceix a l’actualitat i del que va prendre possessió a la 

sessió constitutiva de la Corporació, celebrada el dia 13 de juny de 2015, al haver estat 

proclamada electe amb la candidatura presentada per Entesa Begues – Iniciativa per 

Catalunya Verds, en la que ocupava el lloc núm. 2, i de conformitat amb allò previst en 

la legislació electoral i de règim local, així com en la Instrucció de la Junta Electoral 

Central sobre substitució de càrrecs representatius locals, de 10 de juliol de 2003.  
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Per tot l’exposat, en el Ple de l’Ajuntament de Begues s’informa del següent acord: 

 

Primer.- PRENDRE coneixement, per a la seva efectivitat, de la renúncia formulada 

per la regidora Sra. Lurdes Griñó Abad, a la seva condició de regidora de l’Ajuntament 

de Begues i a tots els demés càrrecs que exerceix, derivats d’aquesta condició.  

 

Segon.- COMUNICAR aquest acord a la Junta Electoral de Zona per a què s’expedeixi 

la credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del candidat següent, que 

segons les dades que té l’Ajuntament és la Sra. Sílvia Ruiz Boqué, que ocupa el lloc 

núm. 3 en la llista electoral d’Entesa Begues – Iniciativa per Catalunya Verds – Entesa 

(EB-ICV-E) en les eleccions municipals de l’any 2015. 

 

 

Intervencions: 

 

· La Sra. Griñó pren la paraula per exposar els motius que l’han dut a prendre aquesta 

decisió, i tot seguit llegeix el text següent: 

 

“Bona nit a tothom, 

 

Avui és el meu últim ple i voldria poder dir que ha estat un plaer, que he 

treballat molt bé aquí, que m’he sentit molt a gust… però no puc dir-ho perquè 

no és veritat i ja fa molt que no dic res per quedar bé. Intento dir les coses pel 

seu nom el més educadament possible, això sí, però sense guarniments. 

 

Bé, doncs, com deia, no m’he sentit bé treballant com a regidora, no m’he 

sentit bé participants en els plens… 

 

Miraré d’explicar-vos, de la millor manera possible perquè ha estat així. 

 

Jo he treballat durant molts anys, diria que la major part de la meva vida 

laboral, vinculada a la política, mai, fins ara, no havia estat a primera fila, 

sempre ho he fet en segon terme. I sempre he pensat que la política municipal 

era la millor manera de fer política, la més propera, la més tangible; per això 

vaig decidir presentar-me a les darreres eleccions municipals i, en aquest sentit 

vull agrair als meus companys de grup la seva confiança,  el seu suport i la 

seva comprensió. Pensava que podria aportar el meu granet de sorra per 

intentar fer les coses millor, d’una manera diferent; però no ha estat així, no ho 

he sabut fer o més aviat no ho he pogut fer, però la decisió no la considero, era 

alguna cosa que havia de fer, només que no ha sortit com jo esperava, però no 

me’n penedeixo. 
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Jo entenc la política d’una altra manera, diferent, de com es fa en aquest 

consistori ara. No vull ni puc remetre’m al passat, parlo d’aquest any i escaig 

en què he estat regidora. Els diferents grups polítics, a parer meu, haurien de 

col·laborar, de buscar els punts en comú, que en un poble són fàcils de trobar, 

per treballar conjuntament, en lloc de competir entre ells, de desprestigiar les 

actuacions que fan els uns pel sol fet de ser oponents polítics. Amb la 

col·laboració es podrien fer les coses molt millor, ja que diferents punts de vista 

enriqueixen el resultat final. També entenc la política amb la participació de la 

gent, de la ciutadania; nosaltres en som els representants, però ells són els qui 

millor ens poden indicar allò que volen i com ho volen. 

  

I no he vist gaire voluntat ni de col·laboració ni participació en les actuacions 

d’aquest equip de govern. Però això no és només el que  m’ha decebut, sinó la 

manca de respecte d’algun regidor, no tots per sort, més procliu a 

desprestigiar, a menysprear les opinions de l’oposició que a explicar les pròpies 

actuacions, amb actituds que sovint ratllaven la mala educació. I també la no 

acceptació de la discrepància. No cal que tots estiguem d’acord en alguna cosa, 

cal acceptar les opinions diferents, la crítica constructiva...  

 

I una darrera cosa, durant poc més d’una any hauré estat regidora, política 

local, i no me n’avergonyeixo, com sembla que els passa a alguns dels 

companys de consistori. La política i, sobretot, els polítics viuen, o vivim, un 

mal moment, hem estat desprestigiats per les actuacions poc honorables 

alguns, afortunadament una minoria, però això no significa que la política 

siguin dolenta ni que tots els polítics només mirin per ells mateixos. He sentit 

diverses vegades, aquí mateix en aquesta sala, la paraula “polititzar” en el 

sentit més pejoratiu que se li pot donar. Polititzar no és dolent, no és sinònim 

de manipular, no ens confonguem, encara que a vegades alguns utilitzin la 

política per fer-ho. L’Ajuntament està polititzat, és clar, perquè el consistori el 

componen polítics, homes i dones que es dediquen a la política, triats 

democràticament per la ciutadania, i el que esperen aquests ciutadans és que 

facin política amb el suport dels tècnics municipals, i no que traspassin la seva 

responsabilitat a aquests tècnics amb l’argument que no volen polititzar les 

actuacions municipals. No té cap sentit! És absurd! 

 

He intentat resumir molt allò que m’ha portat a prendre aquesta decisió. Com 

deia, m’he sentit impotent, a vegades poc respectada i incòmoda; he sortit 

d’alguns plens sentint-me i trobant-me malament i això m’ha provocat estrès. 

 

Ja fa un cert temps que vaig decidir que no permetria que res ni ningú em fes 

sentir malament si ho podia evitar, i en aquest cas, ho puc evitar. El respecte 



 

 38 

cap als altres, el compromís, passen primer pel respecte i pel compromís amb 

un mateix. I per respecte a la meva persona amb qui estic seriosament 

compromesa, avui renuncio formalment al meu càrrec de regidora. 

 

Vull demanar disculpes a qui s’hagi pogut sentir ofès per les meves paraules, o 

a qui hagi pogut decebre perquè havia dipositat la seva confiança en mi i 

consideri que no he estat a l’alçada. 

 

Vull donar les gràcies a tots els tècnics municipals per la seva feina, i pel suport 

i el tracte rebut, als ciutadans per la seva confiança, i a tots vosaltres, perquè 

malgrat el que he exposat, també hi ha hagut bons moments, he après molt en 

aquests mesos, i m’he sentit ben acollida per la majoria dels presents. 

 

Us desitjo el millor!” 

 

· La Sra. Esteve diu que la política és molt amarga i d’altres vegades dolça, però s’ha 

de mirar endavant. Afegeix que respecta la seva opinió i decisió, que ha estat una 

persona amb la que s’ha pogut treballar, i li dol que hagi pres aquesta decisió i també li 

agraeix aquest any que ha estat a l’Ajuntament. 

 

· La Sra. Llauradó manifesta que la trobaran a faltar, ja que han pogut parlar sovint 

de temes del poble i la seva sinceritat i disposició han estat molt bones, i espera que 

això es mantingui. 

 

· La Sra. Camprubí comenta que s’ha sentit molt a prop de tot el que ha dit, per 

situacions similars que ha viscut, i voldria poder parlar més amb ella. 

 

· El Sr. Molina manifesta el seu agraïment per la seva sinceritat, doncs ell també va 

passar per una situació similar fa uns anys enrere, cosa que li va afectar molt i inclús a 

la seva família. 

 

· El Sr. Vendrell li agraeix la seva estada, i diu que la respecta perquè es una decisió 

personal. 

 

· El Sr. Atsuara exposa que com a regidor nou al Consistori, subscriu tot el que ha dit, 

doncs també viu situacions similars pel que la compren perfectament, i finalment 

comenta que la trobaran a faltar. 

 

· El Sr. Montaña diu que sovint han parlat més fora de l’Ajuntament però que veu la 

política igual com ella. Agraeix el to dialogant que sempre ha mantingut que és amb el 

que es pot arribar a acords, i manifesta que li sap greu que marxi. 
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· La Sra. Redondo li dóna les gràcies per haver estat un exemple per a la seva 

dedicació personal a les tasques del municipi. 

 

· La Sra. Granados diu que li sap greu que se’n vagi, doncs les persones com ella són 

les que s’haurien de quedar per bé del poble. 

 

· El Sr. Olivella manifesta que ha estat un plaer treballar amb ella i li dona les gràcies 

per la seva dedicació,  tot desitjant-li molta sort en el futur. 

 

· El Sr. Moya dóna les gràcies a la Sra. Griñó per la seva dedicació, i li agraeix la seva 

col·laboració altruista.  

 

· La Sra. Griñó agraeix a tothom les paraules que li han manifestat i que li han arribat 

al cor. 

Seguidament comenta que la substituirà la seva companya que continuarà amb la seva 

tasca. 

  

Tots els membres del Consistori han pres coneixement de la renúncia de la Sra. 

Lurdes Griñó, Regidora del grup municipal d’EB-ICV. 

 

       

PRECS I PREGUNTES 

 

 

14.- PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM EN DATA 21 DE 

JULIOL DE 2016, AMB REGISTRE D’ENTRADA 4258. 

 

PRIMERA.- Pla de Gestió del Centre Cívic. 

Després d’incorporar una partida de 6.000 Euros en el pressupost general 

municipal 2015 per elaborar un Pla de gestió del Centre Cívic “El Roure”. 

- Hi ha alguna novetat sobre el Pla de gestió del Centre Cívic?  

 

- Quan estarà redactat? Quan es presentarà als grups polítics del 

consistori i a la ciutadania tal i com s’ha presentat el Pla de Gestió 

d’Arbrat Viàri del municipi? I quin serà el seu  termini d’execució? 

 

- Tal i com recomana la Guia de bones pràctiques de la gestió cultural 

elaborada per l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de 

Catalunya (APGCC) caldria elaborar i publicar les Memòries d’Activitats 

dels Centres Culturals. Hem parlat diversos cops amb la Regidora de 

Cultura per tal de que s’elaborés aquest important document de gestió 

dels anys 2014 i 2015 però, a dia d’avui encara, aquestes memòries 
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d’activitats encara no estan realitzades. Quan podrem consultar-les i 

quan es faran públiques? 

 

· La Sra. Granados respon que el passat dia 11/07/2016 els van lliurar el Pla de 

Gestió, la Memòria està feta però manca l’informe tècnic, encara s’ha de revisar i l’ha 

de veure tot l’equip de govern, però quan estigui fet se’ls comunicarà per a què el 

puguin veure. 

 

 

SEGONA.- Pla d’Autoprotecció (PAU) del Centre Cívic el Roure. 

El Pla d’Emergència (PE) i/o el Pla d’Autoprotecció (PAU) són instruments 

que garanteixen la seguretat dels usuaris i de les infraestructures d’un 

equipament públic o privat. Aquests permeten la planificació del 

manteniment dels edificis i dels equips a fi d’assegurar la seva màxima 

durabilitat i adequació a les tasques que tenen assignades. 

 

Un cop realitzat el PAU d’aquest equipament voldríem saber si ja té el vist-i-

plau definitiu de la Generalitat de Catalunya (GENCAT) i s’hi ha introduït 

alguna consideració o recomanació de millora. 

 

· El Sr. Vendrell explica que no han rebut cap comunicat de la Generalitat, i que un 

cop passats sis mesos des que es va sol·licitar sense resposta es dóna per aprovat. El 

document es publicarà a la plataforma de la web municipal. 

 

 

TERCERA.- Procés participatiu del Pla de Mobilitat urbana sostenible de 

Begues. 

- Voldríem saber en quina fase està aquest important document? 

 

- Quan començarà la fase del procés participatiu del Pla de Mobilitat? 

 

· El Sr. Vendrell informa que s’ha d’aprovar pel ple, però cal fer prèviament un procés 

de participació, malgrat estigui ja operatiu el Camí Ral. 

 

 

QUARTA.- Pla d’ajuts per a la millora de camins 2016-2019. 

La Diputació de Barcelona ha aprovat un pla d'ajuts per a la millora de camins 

municipals per al període 2016-2019, amb un import d'11,2 MEUR, al qual s'hi 

poden acollir els municipis de la demarcació. La convocatòria té com a objectiu 

contribuir a les despeses que es derivin de les obres de millora i manteniment 

dels camins municipals d'ús públic, en àmbit no urbà, i que siguin aptes pel 

trànsit rodat motoritzat. 
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Cada municipi sol·licitant rebrà un ajut que podrà destinar a finançar les 

actuacions de millora i condicionament que es duguin a terme en un o més 

camins o, fins i tot, en diversos trams dels mateixos. 

Totes les sol·licituds presentades pels ens locals es sotmetran a una fase 

d'instrucció durant la qual es valoraran els camins objecte de suport i es 

periodificà l'import a atorgar en cada anualitat del període 2016-2019. Així 

mateix, entre els criteris que s'empraran per a la valoració dels camins hi ha 

l'impacte social, la vertebració municipal, la connectivitat a disseminats o 

l'aportació econòmica municipal, entre d'altres. 

Els ajuntaments podran presentar les sol·licituds, un cop publicada la 

convocatòria al BOPB, a través d'un formulari específic per a aquesta 

convocatòria. Un cop instruïdes, es resoldrà la concessió dels ajuts concretant 

l'import a atorgar a cada municipi destinatari i l'anualitat assignada a 

cadascun. 

- Podríeu indicar-nos quin són els camins del municipi de Begues s’han 

escollits per presentar en aquesta convocatòria? 

- Podríeu fer un breu resum de les actuacions sol·licitades i del seu 

pressupost? 

· El Sr. Molina explica que ha sol·licitat a la Diputació subvenció per el màxim que 

concedeixen. L’Ajuntament aportarà el 20%. Tot seguit mostra en un plànol on consten 

els camins que han considerat més convenients per actuar inicialment.   

 

 

15.- ALTRES PRECS I PREGUNTES. 

 

· La Sra. Esteve comenta que els precs i preguntes que s’han presentat després de la 

convocatòria es tractaran en la propera sessió. Els recorda que en el Ple del cartipàs de 

l’Ajuntament que es va celebrar el dia 22/07/2015, es va acordar que s’havien de 

presentar abans de sortir la convocatòria del Ple, i que a la Comissió informativa se’ls 

va informar de què, en aquesta ocasió, la convocatòria s’havia d’enviar el dijous donat 

que el dilluns hi havia la Festa Major, i compta com un dia inhàbil.  A més, la legislació 

ja ho preveu, i així ho corrobora la Secretària.  

Diu que cal tenir en compte que, al haver-hi la celebració de les Festes Locals, els 

regidors tampoc han tingut el temps necessari per a preparar adequadament les 

respostes a totes les preguntes presentades. 

 

· El Sr. Guasch demana que constin a l’acta les preguntes que han presentat, i que es 

posin els motius del per què no s’accepta contestar-les en aquest ple.  

 

Les preguntes són les següents: 
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1. Ja fa un any  de l'explosió del carrer  Major i continuem amb la incògnita  de 

quina en va ser la causa. Per aquest motiu volem saber si l'equip de govern 

disposa de nova informació que pugui ser d’interès per a la ciutadania, tant pel 

que fa a la investigació judicial com a la privada que es va contractar des de 

l'Ajuntament. Si ha tingut accés a nous informes i si és així, quin és el seu 

contingut. 

 

2. Després de l'explosió hi va haver una iniciativa ciutadana per  recollir  diners  

de cara a ajudar els afectats, i l'Ajuntament també va fer una aportació. 

Voldríem  saber si ja  s'han repartit aquests diners, i amb quins  criteris. 

 

3. Des de l'explosió corren diversos rumors de nous escapaments de gas. Que en  

sap l'equip de govern? Són només rumors, fruit de la desinformació? O bé, hi 

ha hagut algun escapament i, si és així, quines mesures s'han adoptat? 

 

4. Tenim constància que a alguns deis afectats per l'explosió se'ls va  facilitar  

habitatge i/o locals comercials. Voldríem saber quantes famílies es van ajudar 

en aquest sentit, si encara continuen en els habitatges i/o locals que se'ls fa 

facilitar . Amb quins criteris es va fer i amb quines condicions. 

 

5. En quina data esta previst que s'acabin les obres del Camí Ral? Un  cop  

finalitzades, es restablirà la circulació i els aparcaments en els carrers afectats? 

1 respecte a !'autobús, es restablirà la seva circulació per l'itinerari anterior a 

les obres, o hi haurà alguna modificació? Si és així, quina? 

 

6. Ara que ja fa algunes setmanes des de la instal·lació del Bicibox al municipi, 

voldríem conèixer les dades sobre la seva utilització. Suposem que des de 

l'Ajuntament  se'n fa  el seguiment. 

 

7. En relació amb les càmeres instal·lades a !'entrada del municipi i en alguns 

altres indrets estratègics de la població, ens agradaria conèixer la incidència 

que han tingut en la prevenció de robatoris. Si han  estat  efectives  per  

aconseguir identificar els delinqüents i com s'han processat les  dades. 

 

8. Aquest any, les penyes de la Festa Major han estat ubicades en un solar que ha 

hagut de ser prèviament condicionat. Volem saber el cost d'aquest 

condicionament, i el motiu de la reubicació. 

 

9. Compta l'equip de govern amb algun projecte de remodelació de la zona  

esportiva? Si és així, ens agradaria poder disposar d'una copia per contribuir 

amb les nostres aportacions abans no s’iniciï el tràmit oficial. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència, s’aixeca la sessió essent les 

vint-i-dos hores i cinc minuts, de la qual cosa jo, com a secretària interventora, 

certifico. 

 

 

         Vist i plau, 

 Secretària interventora     L’Alcaldessa 

 Montserrat Ferrarons Pallach     M. Mercè Esteve Pi  

     

 

 

     

 

 

 

  

 


