
 

PREC QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC DE CIUTADANS (C'S ) i 
SOLIDARITAT CATALANA (SI) DE LA GARRIGA REFERENT A LES 
DEFICIÈNCIES DETECTADES EN EL PROCÉS D'ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE D'OBRA MENOR, A LA MANCA D'INAUGURACIÓ OF ICIAL I A 
PROBLEMES AMB LES ACTIVITATS DE JOC DEL PARC ADAPTA T DE LA 
SÍNIA  

Atès que en el mes de gener Ciutadans presentà una moció en aquest Ple 
sol·licitant l'adaptació dels parcs infantils de la Garriga perquè fossin accessibles a 
tots els nens i nenes, moció que va ser aprovada per unanimitat. 

Atès que en aquella moció es demanava que es fes un estudi d'adaptació dels 
parcs amb el seu informe econòmic associat, així com comptar amb l'opinió de les 
associacions de mares i pares de les escoles i entitats relacionades amb la 
diversitat funcional de la Garriga. 

Atès que l'Equip de Govern va optar unilateralment per una parcel·la al Parc de la 
Sínia per realitzar el primer parc inclusiu del nostre municipi. 

Atès que a la Junta de Govern Local del 25 de juliol d'enguany, en els punts 39: 
"Adjudicació del contracte menor per la construcció d'un parc infantil adaptat a 
Parc de la Sínia de la Garriga" i el 49: "Aprovació memòria valorada per a la 
construcció d "un parc infantil Adaptat a la Sínia" van quedar sobre la taula al 
comprovar el Sr. Bernaldo (regidor de SI la Garriga i representant de l'oposició a 
la Junta de Govern Local), que s'havien incorregut en irregularitats a l'hora 
d'adjudicar la contractació raó per la qual manifestà que votaria en contra 
d'aquests punts. 

Atès que el portaveu municipal de Ciutadans en el torn de preguntes orals en el 
Ple del mes de juliol va demanar explicacions al Govern Municipal sobre aquests 
punts de la Junta de Govern Local. 

Atès que seguim sense entendre com es pot adjudicar una contractació quan les 
obres estan gairebé acabades com vam exposar en l'esmentat Ple del mes de 
juliol. 

Atès que per Junta de Govern a dia que es registra aquest prec a l'Ajuntament 
segueix sense haver-se aprovat l'adjudicació del contracte d'obra menor a 
l'empresa que ha realitzat el parc i que el citat contracte no està publicat en els 
portals de transparència ni de l'Ajuntament ni del registre públic de contractes de 
la Generalitat. 



Atès que la instal·lació està sent utilitzada en l'actualitat sense haver-se fet una 
inauguració formal de la mateixa explicant la particularitat d'aquest parc el que 
està portant al desconeixement de la bonica finalitat per la qual ha estat construït. 

Atès que el Govern va transmetre als mitjans de comunicació locals i comarcals 
que es faria la inauguració al setembre i el mes expira aquesta setmana amb una 
inauguració que ni està ni se l'espera. 

Atès que fins i tot hi ha una atracció clausurada sense cap explicació tot i que 
veïns de la zona apunten a certs conflictes per excés de so. 

Atès que podríem estar fent-nos moltes més preguntes pel que sens dubte és una 
obra que ha crescut improvisada, amb deficiències en el procés de contractació, 
sense pensar que els parcs han de tenir ombres (com demanàvem al ple de 
juny)... és per tot plegat que el grup polític de Ciutadans i Solidaritat Catalana  
presentem els següents precs : 

 

• Saber el perquè es va triar l'emplaçament de la Sínia i quins criteris es van 
seguir per descartar transformar altres parcs ja existents en un d'adaptat. 

• Preguem se'ns expliqui el perquè no es va consultar a les associacions de 
mares i pares de les escoles i a les entitats relacionades amb la diversitat 
funcional tal com els exhortava la moció del mes de gener. 

• Que l'Equip de Govern expliqui per què el contracte d'obra menor no ha estat 
publicat en cap portal dels esmentats en la part dels atesos ni aprovat en cap 
Junta de Govern Local. En conseqüència, saber en quin estat està el tema de la 
contractació vist que aquesta no s'ha fet de manera correcta doncs es presentà el 
contracte d'obra menor tenint un parc ja fet i com resoldrà el Govern el pagament 
de l'obra. 

• Saber per què l'Equip de Govern no ha fet una inauguració oficial ni ha instal·lat 
uns panells informatius per donar-li la importància i el significat que té aquest tipus 
de parc a la ciutadania. 

• Que ens confirmi o no si el tancament d'un dels elements de joc es deu a algun 
conflicte veïnal. 
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