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ACTA     DE    LA     SESSIÓ     CELEBRADA     PEL    PLE    ORDINARI    DE 
L’AJUNTAMENT EL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2013  
 

 

Vallirana, 28 novembre de 2013 
 

Al Saló d’actes de la Casa Consistorial es reuneix la Corporació Municipal per celebrar sessió 
ordinària, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Eva-Maria Martinez Morales ; hi assisteixen 
els següents senyors i senyores, prèviament convocats: 
 
Del Grup PSC-PM 
 
-SRA. ELISABETH ROMERO SALGUERO 
-SR. OSCAR SUÑE MARÍN 
-SR. JORDI URREA CLOS 
-SRA. RAQUEL GARCIA TORRADO 
-SRA. RUTH MORENO SALAZAR 
-SR. JUAN-MANUEL ARRABAL GALISTEO 
 
Del Grup de CiU 
 
-SR. JOSEP ALEMANY  RIGOL 
-SRA. GISSELA RIBERAS BARGALLÓ 
-SR. SALVADOR PI PIÑERO  
-SRA.MARTA DIAZ SEPÚLVEDA 
-SR. TEÒFIL M. GIBERT BERTRÁN  
-SR. DAVID FERRER CANOSA 

 
Del Grup del PP 
 
-SRA. ROSA-MARIA CAMPOS SORRIBES 
-SR. IVAN GARCIA MARTIN DE MADRID 
 
Del Grup d’ ICV-EUiA-E 
 
-SR. ANTONIO GARCIA I GARCIA 
 
Del Grup d’ESQUERRA 
 
-SR. JORDI MILÀ I EGEA 
 
Assistits  pel Secretari Sr. Pablo Fernández Fernández 
Assistits per l’Interventor Sr. Fernando González-Santacana Martín 
 
Oberta la sessió per la Presidència, i un cop comprovada l’existència del quòrum que cal perquè 
pugui ésser iniciada, a les 20 hores, es passa a tractar els assumptes inclosos a l’Ordre del Dia: 
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Nº  1. APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS. 
 
Es passa a votació l’esborrany de l’acta del Ple Ordinari de data 26 de setembre de 2013 
 

Votació: Aprovada per UNANIMITAT 

 
Es passa a votació l’esborrany de l’acta del Ple Extraordinari de data 7 de novembre de 2013 

 
Votació: Aprovada per UNANIMITAT 

 
 

Nº 2.- APROVACIÓ PRESSUPOST 2014 I LA PLANTILLA DE PERSONAL 
 
Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa Eva-Maria Martinez Morales. 
 

Atesa la proposta de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Vallirana per a l'aprovació de Pressupost, 

plantilla i catàleg de llocs de treball pel 2014.  
 
 
Atès l'informe de la Intervenció de data 21 de novembre de 2013. 
 
 

Atès el que disposa el TRLRHL (RDL 2/2004 de 5 de març i la resta de disposicions legals 

aplicables.  
 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa, de data 21 de novembre de 2013 

Es proposa al Ple de la Corporació de prendre el següents acords:  
 
 

PRIMER.- Aprovar inicialment, el Pressupost Consolidat, i la plantilla de personal pel 2014, que 

inclou el Pressupost de la Companyia d'Aigües.  
 
 

SEGON.- Adreçar al B.O.P. un Edicte per la seva publicació, per un termini de quinze dies durant 

els quals els interessats podran presentar les reclamacions que estimin oportunes. Passat aquest 

termini sense que s'hagi presentat cap reclamació o al·legació s'entendrà definitivament aprovat.  
 
 

TERCER.- Adreçar còpia del Pressupost a l'Administració de l'Estat, Delegació d'Hisenda i a la 

Generalitat de Catalunya Departament de Governació.  
 
 

No obstant això, el Ple de l'Ajuntament amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més convenient.  

 
SRA. ALCALDESSA:  Intervé i explica que aquest Pressupost te uns ingressos 16.218.776,77 euros i unes despeses totals de 
16.173.721,23 euros, comenta que de fet es un Pressupost que s’aprovarà amb una diferencia de 45.055,00 euros i aquesta 
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diferència és el resultat del dèficit amb el qual es va finalitzar el Compte General de 2012, al haver-hi aquesta diferència obligava i 
així es va prendre per acord de Ple a que en el Pressupost de 2014 s’aprovés amb aquesta diferència entre els ingressos i les 
despeses. Continua dient que el pressupost compleix amb tot el que marca la normativa així com el que seria el principi 
d’estabilitat pressupostària, de fet si comparen la suma dels capítols de l’1 al  7 del pressupost de despeses  que ascendeix a 
13.414.221,23 euros i la suma dels capítol de l’1 al 7 d’ingressos, que son 15.909.276,77 euros resulta que hi ha una capacitat de 
finançament  per import de 2.495.055,54 euros, per tant s’acompleix allò que dictamina la Llei conforme el principi d’estabilitat 
pressupostaria. 
Continua fent un anàlisi i desglossament d’aquest pressupost, remarca que és fa un increment dels ingressos que be donat 
sobretot perquè hi ha més aportacions per part d’altres Administracions i en aquest cas de l’Administració de l’Estat que 
s’incrementa pels ingressos de la PIE i també a nivell de subvencions que els hi vindran per part de la Diputació de Barcelona per 
poder executar les obres del Pont de la Selva Negra. A nivell de despeses diu que sobretot  és farà una gran aportació i un gran 
esforç per tal de poder fer el pont de la Selva Negra que es la inversió més important, pràcticament 890.000 euros i desprès totes 
les despeses que serviran per tal de promoure el Pla d’Acció contra Incendis, també tot el Pla de Millores inversions als barris i 
també el manteniment del que son els edificis públics i una part  molt important  anirà destinada a la promoció  econòmica a 
establir un incentiu per tal que es puguin ocupar persones desocupades del municipi i pel Pla de Turisme. Així mateix també és 
consolida l’increment a nivell de les despeses de Serveis Socials i altres projectes que son estratègics pel municipi com el Pont. 
Continua fent una explicació també del Pressupost de la Companyia Municipal d’aigües i dels imports corresponents. Comenta 
que també  el  Pressupost  be acompanyat de la plantilla  del personal de l’Ajuntament i per les bases d’execució del propi 
Pressupost. 
 
SR. J. ALEMANY: Intervé i manifesta que en el pressupost pel 2014, observen que en els capítols corrents del 1 al 5 hi ha un 
creixement d’un 5% respecte al pressupost inicial del 2013. Pel que fa al capítol 3 preveuen un dels ingressos 388.00 euros en 
concepte d’indemnització per danys del Pont de Selva Negra, comenta que no veu clar que aquest tema pugui figurar en aquesta 
partida perquè no hi ha cap seguretat de poder cobrar aquesta indemnització. 
Pel que fa al tema de despeses s’incrementa un 11% les despeses corrents respecte al 2013, en concret el capítol 2 s’incrementa 
en un 26% , pensa que estant tornant a la realitat, ja que van fer una baixada pressupostaria inicialment, han tingut al poble sense 
netejar, amb poca llum i ara estant tornant una mica a la realitat e incrementant partides que havien deixat molt baixes, estant 
fugint del seu criteri de prudència que és un criteri necessari en altres èpoques de crisi a no ser que per a ells la crisi ja l’estiguem 
superant. Continua dient que veuen que en un conjunt  podrien dir que ja es veuen temes electoralistes en el sentit de que 
finalment actuaran amb la despesa corrent per tal de tenir el poble més ben endreçat.  
També li sorprèn que la partida de neteja puja un 71%, també la de manteniment de les urbanitzacions, també la de relacions 
amb les entitat, hi ha partides noves com la de foment d’ocupació que no sap ni com ni de quina manera es faran, incentius, el 
Pla de Turisme, son coses que queden a l’aire però que hi ha una revisió pressupostaria. 
Pel que fa al tema del personal i segons l’informe que s’acompanya a la plantilla s’han amortitzat 13 places en total no obstant 
això al capítol I s’ha reduït només en 63.000 euros respecte a l’inicial de 2013, això no ho entenen ja que quan van fer 
l’acomiadament de les set persones de la Llar d’Infants van dir que s’estalviarien 54.000 euros a l’any i ara només en rebaixen 
53.000 i amortitzen 13 places, per tant hi ha una incoherència que no els quadra. En el capítol 7 figuren 510.000 euros que diuen 
que son pel Complex Esportiu, tampoc no saben si aquí pot haver-hi algun error en la seva descripció ja que no ho troben 
després. Pel que fa al pont de Selva Negra diu que tenen un informe que van sol·licitar i en el mateix també és desprèn el que ha 
dit al començament que no és previsible poder cobrar l’any 2014 aquesta indemnització perquè el procediment justament s’ha 
començat ara, comenta que es van equivocar la primera vegada i ara ho fan diferent. 
 
SR. J. MILÀ: Intervé i manifesta que el que te aquest Pressupost  és un increment significatiu i res d’electoralista sobre el tema de 
la promoció econòmica i de la generació d’ocupació. El Pressupost de la Regidoria de Promoció Econòmica s’incrementa 
significativament en dos aspectes que els comentarà breument, perquè desprès els aclarirà més, la primera que no el deixa de 
sorprendre perquè és un tema que han comentat varies vegades tant al Ple de les Ordenances com a la Comissió Informativa de 
l’altre dia, sobre la subvenció de 75.000 euros a l’ocupació, orientada a intentar donar feina a parats de Vallirana, desprès a 
Informació de l’Alcaldia ja explicarà amb detall en que consisteix aquesta acció però això ja s’havia explicat. La Segona és el Pla 
de Turisme que es va presentar el divendres passat al sector i van tenir una reunió de treball presentant el projecte amb diferents 
elements econòmics del poble que poguessin estar interessats en l’activació d’aquest pla, des de propietaris, restauració, esports 
temes culturals etc. etc. i pot dir és que segueixen endavant , que ho presentaran al Ple de gener,  el pla d’acció concretament i 
pot dir que no es fum sinó que hi ha un pla d’acció definit al darrera que també es va explicar amb el sector i que no es cap 
sorpresa perquè això no s’ha fet mai, el sector  és pot entendre molta gent de diferents indoles i  diverses procedències, el van 
acceptar més que satisfactòriament. Per tant aquesta és una acció que no només va orientada a reforçar la identitat de Vallirana 
com a poble sinó a generar llocs de treball, desprès ho explicarà més clar. Continua fent una explicació sobre el tema. 
 
SRA. ALCALDESSA:  Intervé i manifesta que aquest és un pressupost  que certament s’incrementa respecta al de l’any anterior, 
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però no poden oblidar d’on venen, explica que el pressupost de 2013, estava condicionat a que havien de tenir una diferència 
entre els ingressos i les despeses de pràcticament 900.000 euros. Aquests 900.000 euros venien perquè la liquidació del 
pressupost de 2011 tenia un dèficit d’aquests 900.000 euros , per tant el pressupost pel 2013 va significar un pressupost molt i 
molt ajustat, que l’han pogut tirar endavant gràcies a la comprensió de tots els veïns de Vallirana que han sofert tenir menys 
enllumenat, menys neteja, menys manteniment dels espais públics etc. etc. A sigut un any molt complicat en l que també han 
tingut que prendre decisions molt dolorosos i que no els hi ha agradat gens però que s’havien de prendre. Aquest és el motiu pel 
que si fan la comparació entre l’any 2013 i 2014 òbviament els números seran molt diferents, llavors està clar que si comparen 
aquest capítol 2 de despeses amb bens i serveis corrents dirien que s’incrementa 1.100.000 euros que sembla molt, però 
parteixen de que en el pressupost 2013 tenien aquest desequilibri de 900.000 euros que es va tenir que compensar amb menys 
inversió, menys despeses etc que s’ha notat. Continua dient que aquest any 2014 la previsió és que poden tenir més ingressos 
que els hi venen d’altres administracions i que també tenen una base d’impostos consolidada que els hi permet tenir uns 
ingressos que ja ha comentat de setze milions d’euros. Aquestes despeses que ells creuen i que el municipi necessita és tot una 
sèrie d’inversions, però sobretot de manteniments als barris i també de fer feines per tal  que hi hagi una prevenció, això per a ells 
és molt important, sobretot pel que fa al tema d’incendis ja que aquest estiu ho han passat molt malament tots plegats per 
l’incendi i podia haver estat més gros, van tenir la sort de que aquella nit va ploure i l’incendi no es va propagar més enllà. 
Comenta que el que si que es cert es que Vallirana està envoltada d’un entorn natural que és una de les coses més maques que 
te però a la vegada també és un perill, i tots el que han de fer es posar els mitjans per tal de poder fer feines per evitar que pugui 
passar.  
També es cert que una de les partides que més s’incrementa és la de la recollida d’escombraries i la del servei de neteja viària, 
això serveix també per redimensionar el contracte que ja tenien, ells es van trobar amb un contracte amb el qual no s’havien fet 
les actualitzacions de preus que marca la Llei, amb aquesta empresa , amb la qual és tenia un contracte vigent i no s’estaven 
pagant els preus que tenien fixats, amb la qual cosa des de aquest Equip de Govern han tingut que assumir aquests imports que 
no s’han pagat durant els anys que ha estat treballant aquesta empresa. Això significa que si ells estant treballant per tal de poder 
abaratir el cost tant de la neteja viària com de la recollida d’escombraries a tot el municipi no es possible, al final el que han 
aconseguit es mantenir el preu, però assumint una redistribució de les tasques que fa la mateixa. Continua fent una explicació 
sobre el tema, comenta també els plans que ha esmentat el Sr. Milà i que poden crear llocs de treball al Municipi, diu que no 
poden oblidar que hi ha gent que ho està passant molt malament, motiu pel qual s’han reforçat totes les partides de Serveis 
Socials, i mantenint tots els serveis que es puguin. 
 
SRA. E. ROMERO: Intervé i manifesta que amb relació al que s’ha comentat vol fer unes puntualitzacions, diu que aquest any no 
s’han amortitzat tretze places, aquest any malauradament han amortitzat set places i la resta de personal, s’imagina que es 
refereix al personal del Complex Esportiu, ja que no sap d’on surten les 13 places, diu que aquest personal que es va posar dins 
el Plec del Complex Esportiu,  es van pressupostar únicament tres mesos fins que es va fer la concessió del servei,  per tant no 
es que s’hagi de restar del capítol I tot un any sinó que en aquest cas serien només tres mesos. Continua dient que malgrat que 
s’ha rebaixat el capítol I i molt, han de tenir en compte que s’ha incorporat un enginyer, en el qual l’any passat  eren 4 mesos i ara 
son 14 pagues, s’ha d’incrementar les retribucions del Secretari, han reconegut en la plantilla a dos conserges que estaven com 
indefinits no fix i abans se’ls hi pagaven 10 mesos perquè els mesos d’estiu no cobraven i ara sí, també tenen 35.000 euros entre 
seguretat social i sous i salaris dels plans d’ocupació que per un altre dia entrarà una subvenció, tots aquets increments sumats 
als 63.000 euros més els increments dels triennis, ja que la gent segueix sumant triennis tant del personal  laboral com el 
funcionari i això s’ha d’anar incrementant , i aquesta es l’explicació. 
Comenta  que s’ha fet una reducció del Capítol I en 63.000 euros i no en més. 

 

SRA. ALCALDESSA: Intervé i manifesta que el Pressupost pel 2014 quan estigui ja aprovat definitivament, estarà disponible i 
consultable a la web municipal, també consta de l’annex d’Inversions i de l’annex de subvencions, explica que a l’annex de 
subvencions hi ha un límit màxim estipulat per aquelles entitats amb les quals es treballa i col·labora habitualment des de 
l’Ajuntament . A nivell d’inversions destaca les inversions que estan previstes fer i que son la construcció de les escales del 
passatge de Lluis Companys, l’adequació del  paviment  del carrer de la Riera, l’enllumenat de Les Bassioles, el clavegueram del 
carrer Ripoll a El Lledoner, l’adequació de l’Avgda. Parellada, el Projecte de l’àrea d’esports de camins saludables, el Parc Infantil 
de la Bassa, els serveis informàtics, l’Enllumenat dels Països Catalans, l’escullera de Les Sedes, l’escullera del Casal de Joves i 
el Pont de La Selva Negra. Efectivament el que és la inversió més important és la del pont de Selva Negra que esta valorada en 
uns 888.000 euros, llavors el que es comentava és que els ingressos no es recollien al que és el pressupost  o que l’apartat 
aquest de danys i  indemnitzacions no estava ben recollit en el Pressupost, explica que això ha estat visat des de la Intervenció i 
la Secretaria municipal i es correcte i de fet es pot liquidar amb l’empres, per l’import que està posat en aquest pressupost que 
son 388.000 euros, li assegura  que el 2014 des de l’Ajuntament ja es pot fer una liquidació a l’Empresa reclamant-li aquesta 
quantitati el cost que ha tingut pel municipi aquest pont que no va durar ni un any.  
Per altre banda comentava el que serien els ingressos de la Diputació en el cas Xarxa, no estarien destinats i en algun lloc hi ha , 
una errada  el que és el Complex Esportiu això no és correcte sinó que serien destinats d’entrada al pont de Selva Negra, aquí 
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s’ha de dir que el criteri de prudència que caracteritza aquest Equip de Govern no han volgut incorporar els ingressos que els hi 
poden venir i que estan previstos que vindran pel PUOS, que son els diners que dona la Generalitat de Catalunya per fer 
inversions als municipis, pels les converses que han tingut es probable que arribin uns 400.000 euros al municipi a partir de l’any 
2014, però encara no hi ha una decisió en ferm,  i per tant  no està incorporat al pressupost 2014, quan tinguin la confirmació es 
farà una modificació pressupostària i s’inclourà. El que si tenen es el compromís de la Diputació de Barcelona en  510.000 euros 
per tal de fer front a les obres del Pont de la Selva Negra, desprès si aquests diners no son necessaris pel pont es poden destinar 
a d’altres obres, comenta que això es un punt important. 
 
SR. J. ALEMANY: Intervé i manifesta que quan parlen de l’estat d’ingressos,  a la memòria diu Capítol  7 transferències de 
capital suma 510.000 euros per realitzar les obres del Complex Esportiu. També diu que de les 13 places que ha dit que 
s’amortitzaven surt d’algun dels informes que hi ha en surten 13 i per aquest motiu ho ha dit. 
També es refereix a la intervenció del Sr. Milà pel que fa al tema de Promoció Econòmica, i comenta que el seu Equip de Govern 
no va obrir cap urbanització en la seva legislatura però les va arranjar totes. 
 
SRA. ALCALDESSA:  Respon que hi ha un error que l’import  es correcte  510.000 euros, però el concepte es la construcció del 
Pont de la Selva Negra. 
 
SR. J. MILÀ: Responent al Sr. Alemany diu que l’única acció que podrien entendre de promoció econòmica o industrial que 
hagués pogut endegar l’antic Equip de Govern seria la Societat de Promoció Urbanística del Polígon, però que al final  va ser una 
confusió mental, ja que s’havia d’haver fet una Societat de Promoció Industrial, que és el que toca amb un Polígon i no dedicar-se 
a vendre terrenys. 

 
SRA. ALCALDESSA:  Comenta que el que ara es vota és el pressupost pel 2014, el qual permetrà que es puguin fer moltes 
més inversions i tenir i donar uns servis més adequats a les necessitats del municipi. 

 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 

PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), l’abstenció del  PP (2 

vots), i els vots en contra de CiU (6 vots). 

 

 
Nº 3.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 
 
Llegeix i explica aquest punt la  regidora Sra. Elisabeth Romero Salguero. 
 
 
ANTECEDENTS  
 
Atès que l’article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció 
pública estableix que les corporacions locals formaran la relació de llocs de treball existents en la 
seva organització. 
 
Atès el que disposen els articles 29 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel 
qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció pública. 
 
Atès l’article 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de personal al 
servei de les entitats locals de Catalunya, que determina els documents que s’han d’incorporar en 
la relació de llocs de treball. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans 
de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de 
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les administracions públiques, s’ha dut a terme la corresponent negociació amb els òrgans de 
representació del personal funcionari i laboral. 
 
Atès que l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i 52.2.j del Decret 
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
correspon al Ple l’aprovació de la relació del llocs de treball. 
 
Atès l’Informe d’Intervenció en base al qual es constata que existeix consignació pressupostària 
suficient per a aprovar la present relació de llocs de treball. 
 
D’acord amb aquests fonaments de dret des del Departament de Recursos Humans de 
l’Ajuntament de Vallirana hem arribat a les següents  
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa, de data 21 de novembre de 2013 

Es proposa al Ple de la Corporació de prendre els següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Vallirana, que compren el llocs 
de treballs reservats a personal funcionari i laboral de la corporació, així com la seva 
documentació annexa. 
 
SEGON.- Publicar l’esmentada relació en el tauler d'anuncis de la corporació, en el Butlletí Oficial 
de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.- Trametre còpia de la relació de llocs de treball a l'Administració de l'Estat i al 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 

No obstant això, el Ple de l'Ajuntament amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més convenient. 

 
SR. J. ALEMANY:  Intervé i manifesta que volen uns aclariments ja que veuen que de la comparació d’aquest acord dels llocs 
de treball amb la plantilla hi ha alguna cosa que no lliga, diu que per exemple en la plantilla així com el 2013 hi figurava un lloc de 
directora de llar d’infants en la plantilla figura com a mestre en canvi en la relació torna a figurar com a directora, pregunta quin 
es el correcte. També tant en la plantilla com en la relació hi ha tretze  mestres del JIM, s’han amortitzat tres places per tant el 
2014 n’haurien de quedat deu  i n’hi han onze, suposa que pel fet de la directora figura com a mestre. A la plantilla 2013 hi havia 
dues tècniques d’educació especial, es va amortitzar una plaça i ara pel 2014 n’hi ha  dues  tampoc quadra ni hauria d’haver-hi 
una. I pel que fa a monitores de menjador el 2013 n’hi havia vuit s’han amortitzat tres i pel 2014 en queden sis, tampoc quadra, 
volen saber quantes places de personal funcionari estan ocupades en aquest moment i quantes de personal fix per tenir un 
número a partir del qual es puguin aclarit. Comenta que tot plegat és un lio igual que el pressupost que està equivocat, diu que 
haurien de fer les coses ben fetes. 
 
SRA. ALCALDESSA:  Intervé i li diu al Sr. Alemany  que esta segura que si hi hagués hagut alguna cosa més que no fos 
correcta dins del pressupost ell ja l’hagués vist i els hi hauria dit, ja que amb la bona feina que es fa des del grup de l’oposició els 
hi haguessin fet un llistat ben exhaustiu de tots els errors. 
Comenta que tothom es pot equivocar i ella no te cap mania de reconèixer els errors, però el que no li agrada es que sembrin el 
dubte de que les coses no es fan be.  Continua dient que aquests pressupostos han passat pel vist i plau de la intervenció de 
Secretaria, se’ls hi ha donat amb una setmana d’antelació i també se’ls hi ha dit que si veuen alguna cosa no cal esperar al Ple, 
la poden comentar abans, i li demana una mica de seriositat ja que encara que hi puguin haver-hi alguns errors el pressupost és 
correcte. 
SRA. E. ROMERO: Intervé i manifesta que relació de llocs de treball, creu que és un document molt bo per l’Ajuntament ja que 
s’havia d’haver fet des de fa molts anys, estant creant la normativa creant el mateix ,  que regularitza una mica més el tema del 
personal, i e que estant fent es donar compliment a la normativa i creuen que és molt positiu per organització. Continua dient 
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que aquest document reflexa la situació real a data d’avui d’acord amb l’organització que tenen avui, és un document viu i que 
es pot modificar, s’ha entregat i consensuat amb el Comitè, han estat d’acord en tot moment o sigui que si no hagués sigut 
correcte el Comitè ho hagués vist.  
Pel que fa al tema de les mestres i directores, explica que en aquesta Casa es va contractar una directora i aquesta es la que 
figura a la plantilla com a directora, a l’altre Llar d’Infants tenen una mestre que a més a més fa funcions de directora, des de fa 
molts anys no des de que ells estan a l’Equip de Govern, igual que quan hi havia la Llar d’Infants del Qui-qui-riquic que era el 
mateix cas. La relació de lloc de treball el que reflexa és una realitat i la realitat és que l’Ajuntament de Vallirana té contractada 
una persona com a directora de la Llar d’Infants i la resta son mestres que poden fer funcions en aquest cas una d’elles com a 
mestre i com a directora. S’imagina que el desquadra que tenen de monitores i TEIS, es perquè l’any passat van reconèixer  
En la plantilla monitores de menjador i TEIS com indefinides no fixes, aleshores creu que el desquadra ha de venir d’aquí, li 
assegura que aquesta relació de llocs de treball, està consensuada, revisada i verificada inclús per la Diputació de Barcelona o 
sigui que no hi ha cap tipus d’error, les coses son com son i s’expliquen d’aquesta manera. 
 
SR. J. ALEMANY:  Respon que no,  que diu que la relació reflexa la realitat del que hi ha ara, ja que el que estant aprovant i 
consta en l’informe de Recursos Humans, es la relació de llocs de treball exercici 2014, reitera que no quadren els números, 
demana que es posin d’acord si és avui o és pel 2014. 

 

SRA. ALCALDESSA:  Intervé i manifesta que ja ha estat respost per la regidora de Recursos Humans, aquests son els efectius 
que hi ha a dia d’avui, i de fet avui dia 28 de novembre el que estant aprovant el Pressupost i això seria una part habitualment, i 
creu que en anys successius aquesta relació de llocs de treball s’aprovarà de forma conjunta amb el Pressupost de 2014, 
explica que òbviament això és pel 2014 però reflecteix la imatge del que tenen a dia d’avui a l’Ajuntament de Vallirana. 
 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 

PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), l’abstenció del  PP (2 

vots), i els vots en contra de CiU (6 vots). 
 

 

Nº 4.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 9/2013 
 
Llegeix i explica aquest punt la  Sra. Alcaldessa. 
 

Eva Martínez Morales, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Vallirana, en relació amb 
l'expedient 9/13, de modificació de pressupost per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, 
finançats amb baixes per anul·lació de despeses dels capítol 1, 2 i 4, per import de 88.158,00 
euros, considerant l'establert en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el RD 500/1990, de 20 d'abril, així 
com les Bases d’execució del Pressupost per a 2013, referent a aquest tipus d'expedients i vist 
l'informe d’intervenció,  

Atès el dictamen de la Comissió Informativa, de data 21 de novembre de 2013 

Es proposa al Ple Corporatiu l'aprovació de la present modificació de crèdits: 

Els conceptes d'alta que es proposen (destinació dels 88.158 euros) com a conseqüència de 

l'expedient de modificació, per crèdits extraordinaris (C.E.) i suplements de crèdits (S.C.) 

finançats amb baixes per anul·lació dels capítols 1, 2 i 4, són els següents: 

PARTIDA  BAIXA 
DENOMINACIÓ PARTIDA 

DESTINACIÓ 
PARTIDA DE   
DESTINACIÓ 

CONSIGNAC  
INICIAL 

INCREMENT 
CONSIG.  

FINAL 

124/91200/23000 INDEMNITZAC. PER 
RAÓ SERVEI. ÒRGANS GOVERN =  -
900,00 

AJUSTS SOCIALS 
EXTRAORDINARIS 

C.E.: 313/23306/48000 0,00 900,00 3.900,00 
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127/91200/10000  RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN =  -
2.500,00 

2.500,00 

127/92000/16000 SEGURETAT SOCIAL 
=  -500,00 

500,00 

454/33401/48104  COOPERACIÓ - 
SUPORT A ENTITATS = - 891,00 EDIF. COP. - REPARAC. /MANT./ 

CONSERVACIÓ 
S.C.: 120/92001/21200 17.500,00 

891,00 

18.658,00 
454/23400/22613 COOP. – ACTIV. 
DIVER. AUTOFINAN. =  - 267,00 

267,00 

127/9200/12010  RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES  =  -3.500,00 

CEIP L'OLIVERA - ENERGIA 
ELÈCTRICA 

S.C.: 422/32113/22100 14.850,00 7.000,00 21.850,00 

127/92000/12110  RETRIBUCIONS 
COMPLEMENTÀRIES =  -5.700,00 

CEIP. LA GINESTA - ENERGIA 
ELÈCTRICA 

S.C.: 422/32112/22100 12.364,25 4.100,00 16.464,25 

127/92000/12300  TREBALLS 
EXTRAORDINARIS  =  -1.100,00 

CEIP. POMPEU FABRA - 
ENERGIA ELÈCTRICA 

S.C.:422/32111/22100 11.552,00 5.100,00 16.6525,00 

127/92000/13000  LABORAL FIX. 
RETRIBS BÀSIQUES=  -11.100,00 CEIP CAMPDERRÒS - ENERGIA 

ELÈCTRICA 
S.C.: 422/32114/22100 10.649,50 3.900,00 14.549,50 

127/92000/13100  LAB. TEMP. 
RETRIBS BÀSIQUES =  -8.250,00 

127/92000/13400  PERSONAL LAB. 
PRÀCTIQUES=  -500,00 INST.ESP.VARIS - ENERGIA 

ELÈCTRICA 
S.C.:452/34299/22100 4.000,00 30.500,00 34.500,00 

127/92000/15010  PRODUCTIVITAT=  -
3.500,00 

127/92000/16000   SEGURETAT 
SOCIAL =  -2.750,00 INST. ESP. VARIS - REP. ,MANT. I 

CONSERVACIÓ EDIFICIS 
S.C.: 452/34299/21200 2.000,00 2.800,00 4.800,00 

127/92000/16102  INDEMNITZ. 
PERSONAL=  -1.500,00 

127/92000/16400   AJUT FAMILIAR =  -
100,00 

CEIP. CAMPDERRÓS - NETEJA I 
ACONDICIONAM. 

S.C.: 422/32114/22700 60.779,15 15.000,00 75.779,15 

621/24100/22699  FORM. OCUP. - 
ASSEGUR. QUALITAT EN CENTRES 
ISO 9002  =  - 2.700,00 

TALAIA – EN. ELÉCTRICA S.C.: 421/32101/22100 4.286,86 600,00 4.886,86 

CASAL JOVES – EN. ELÈCT. S.C.: 454/33002/22100 300,00 2.100,00 2.400,00 

621/241/22606 FORM. OCUPAC. - 
CURSOS DEP.TREBALL GEN. CAT. =  - 
40.000,00 

CEIP LA GINESTA - 
REP/MANT/CONSERV. EDIFICIS 

S.C.: 422/32114/21200 1.500,00 7.000,00 8.500,00 

432/15000/22706  ADCIÓ. GRAL 
D'HABITATGE - ESTUDIS I TREBALLS 
TÈCNICS =  -2.400,00 

SEGURETAT - COMBUSTIBLES I 
CARBURANTS 

S.C.: 221/13200/22103 15.000,00 5.000,00 20.000,00 

 TOTAL BAIXA =         - 88.158,00 T O T A L     88.158,00   

 
Segon.-  Donar a l’aprovació dels documents anteriors, el tràmit d’exposició pública de quinze 
dies, establint que, si no es presenta cap reclamació ni al·legació dins d’aquest termini, l’acord 
d’aprovació inicial es considerarà elevat a definitiu. 
 
No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui mes 
convenient. 
 
SR. J. ALEMANY:  Intervé i manifesta que estant fent pràcticament un pressupost sobra la marxa, ja que aquesta és 
la novena modificació del pressupost d’enguany, i l’any escara no s’ha acabat, recorda que ells en feien dues a l’any i 
es muntava un “ciri” i ells ja en porten nou, al final potser si que ho encertaran. 

SRA. ALCALDESSA: Respon que el fet de fer moltes o poques modificacions no te gaire importància i l’important és 
quines quantitats s’estan movent del pressupost i com ja ha comentat quan estaven parlant del pressupost 2014, ha 
dit com era el pressupost 2013, que va ser molt i molt ajustat i que s’ha pogut tirar endavant sobretot per la 
comprensió i també per l’ajuda dels valliranencs, entre tots s’ha pogut subsistir amb partides molt baixes destinades 
a subministraments, manteniment i d’altres. Explica que el 21% del pressupost de despeses que son pràcticament 
3.400.000 euros del pressupost 2014 i també 3.400.000 euros del pressupost 2013, van a pagar amortitzacions de 
crèdits i préstecs que s’havien demanat per l’anterior equip de govern, comenta que és un esforç molt important que 
s’ha d’assumir i amb el que queda intentant tirar endavant, i això significa que s’han de fer ajustos i si això significar 
anar fent modificacions de crèdit no hi ha cap problema. Òbviament si ara tinguessin la possibilitat de tenir algun 
ingrés extraordinari i poguessin modificar el pressupost ho farien. De fet hi ha altres Ajuntaments molt mes grans o 
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inclús de les mateixes característiques que el nostre que poden arribar a tenint 15, 20 o 30 modificacions 
pressupostàries i de fet no hi ha cap problema, el que s’ha de fer es explicar-les amb tota transparència fent constar 
en que s’estan gastant els diners l’Ajuntament, i això es fa i els ciutadans ho poden veure a traves de la pàgina web. 
Continua dient que a ella ja li agradaria fer modificacions més grans ja que això significaria que hi ha més diners. 

SR. J. MILÀ:  Intervé i diu que només a tall d’aclariment i perquè s’entengui, el Pressupost de l’Ajuntament de 

Vallirana està subjecte a sorpreses, explica que el o compliment de la Llei sempre causa perjudicis econòmics als 

ciutadans de Vallirana i als Ajuntaments, i en aquest cas a l’Ajuntament de Vallirana. Comenta que des de que estan 

al govern cada tres mesos tenen sorpreses de sentències judicials que no es poden prorrogar més i que s’han de 

pagar, això be del passat ja que abans el que es feia era tirar pilotes endavant i ara totes aquestes pilotes els hi 

cauen amb ells, i tenen sentencies de 100.000 euros, ara en tenen una de 700.000 euros i tot això es per no fer les 

coses ben fetes. 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 

PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), i PP (2 vots), i els vots 

en contra de CiU (6 vots). 

 

Nº 5.- REGLAMENT DE FUNCIONAMENT  TAULA DE COOPERACIÓ SOCIAL I 
TREBALL AMB FAMÍLIA EN RISC (SERVEIS SOCIALS) 
 

Llegeix i explica aquest punt la regidora Sra Ruth Moreno Salazar 

Atès que l’article 4.1.a) de la LBRL atorga als ens locals territorials, en l’àmbit de les seves 
competències i en els termes que estableix la legislació de règim local, la potestat reglamentària 
i d’autoorganització 

L’aprovació de les ordenances i reglaments municipals, així com la seva modificació,  és una 
competència atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 
22.2.d), 23.2.b), 47 i 49 de la LBRL, i s’aproven per majoria simple, llevat de les que formen part 
de plans i dels instruments d’ordenació urbanística i el reglament orgànic de la corporació. 

Vist l’informe emès a l’efecte.  
 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa, de data 21 de novembre de 2013 

Es proposa al Ple de la Corporació de prendre els següents acords: 
 
Primer.- aprovar inicialment  el “Reglament de Funcionament  Taula de Cooperació Social i 
Treball amb família en risc (Serveis Socials)”,  tal i com es descriu en el document adjunt a la 
present proposta. 
  
Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord pel termini de trenta dies, a fi que s’hi 
puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels  anuncis corresponents al 
Butlletí Oficial de la Província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a un 
dels mitjans de comunicació escrita diària, i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. El termini 
d’informació pública començarà a comptar des de la publicació de l’Anunci al BOP.  
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Si no es presenten reclamacions ni al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu 
sense necessitat de cap tràmit posterior. 
 
Tercer.- Establir que, un cop aprovat definitivament el text del “Reglament de Funcionament  
Taula de Cooperació Social i Treball amb família en risc (Serveis Socials)”,  s’haurà de publicar 
íntegrament al BOP, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i al DOGC la referència del BOP on 
s’hagi publicat el text íntegre.  
 
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord als integrants de la Comissió d’Estudi.  
 
Cinquè.- Un cop el text esdevingui definitiu, notificar la seva aprovació i el text íntegre a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 
 
No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui mes 
convenient. 
 

SRA. ROSA M. CAMPOS: Intervé i insisteix tal i com ja va dir anteriorment en la qüestió de la feina que s’està fent a 
la taula de treball pels desnonaments, de quina manera es pogués incloure aquí, ja que d’aquesta manera 
s’estalviarien feina tant el personal laboral dels serveis socials, partits polítics i  tota la gent que hi  participa, per tal 
d’economitzar temps i esforços, si es necessari presentar algun escrit o si poden col·laborar en algun aspecte per tal 
d’aconseguir-ho. 

 
SRA. G. RIBERAS: Intervé i manifesta que està d’acord amb la intervenció que ha fet la Sra. Campos i comenta que en principi 
com ja saben tot el tema de serveis socials te una confidenciatat molt important i cada vegada més i ella el que troba a faltar una 
mica aquí és com es regula quan es parla del tema d’alguns casos, quina informació es traspassa, quin registre es fa, 
especialment tant en aquesta comissió com en alguna altre, ja que quan es treballa amb els professionals també s’ha de 
guardar una confidencialitat i demanar permís als usuaris, creu que es un tema delicat i que s’hauria de treballar. 
Continua dient que li sembla molt be que puguin parlar de tot el tema dels desnonaments i del tot el tema d’Infància però a ella li 
queda un col·lectiu que es tant vulnerable com la infància i les famílies,  que es la gent gran i ella no sap si seria important obrir 
aquesta taula. Continua fent una explicació sobre el tema. 
Pregunta quan membres dels partits polítics hi poden assistir. 
 
SRA. R. MORENO: Intervé i manifesta que aquesta taula de cooperació neix de la inquietud sobretot del tercer sector de poder 
col·laborar en un moment d’una  situació social-econòmica molt  dificultosa, i el que han fet  es aprofitar una xarxa que ja existia, 
que abans es feia amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cervelló, però que ha quedat totalment desvinculat, i llavors es 
tractaven només temes d’infància i adolescència. Reinicien aquesta feina que  ja  es feia be i era productiva,  i s’ha  separat per tot 
el tema de confidencialitat, en dues parts. (Explica de quina manera quedarà distribuït  tot aquest tema). 
Comenta que si volen incloure alguna cosa en poden parlar, no hi ha cap problema. 
 
SRA. G. RIBERAS:  Intervé i manifesta que li agradaria participar-hi, encara que sigui molt urgent el tema de desnonaments, 
però a vegades hi ha altres situacions que pots aportar moltes coses i creu que poden ajudar, no només en quan a situacions de 
necessitats bàsiques sinó també a nivell de protocols o d’altres o be de experiències a d’altres municipis que a ella li agradaria 
aportar la seva opinió i experiència. 
 
SR. A. GARCIA:  Intervé i diu que vol puntualitzar que com a participant o integrant del que és la comissió de desnonaments, 
sembla que pel que diu la Sra. Riberas hi ha perill de confidencialitat de les persones que estan ateses pels Serveis Socials, 
comenta que en cap de les sessions de la Comissió de desnonaments s’han dit noms ni identitats ni domicilis de cap persona. Ell 
entén que a l’article 7 que fa referencia a les actes també recull tot el tema de vetllar per la protecció de dades de caràcter 
personal, comenta que tant les persones de serveis socials com els polítics ha sigut molt curosos en aquestes situacions. 
 
SR. J. MILA:  Intervé i manifesta que pel que fa al tema de la participació dels partits polítics, comenta que evidentment 
respectarà el que acordin, però li agradaria fer una reflexió sobre com  creu que haurien de funcionar aquestes coses. Creu que 
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es important que la societat civil sigui capaç de fer coses sense que hi hagin els partits polítics pel mig, entre d’altres raons perquè 
creu que es molt important en que la societat civil prengui el lideratge en aquestes coses, que desprès en un moment d’urgència 
es reclami que el poder polític emprengui accions, es normal i es el que s’hauria de fer. El perill de posar partits polítics en aquests 
tipus de comissions es que fins i tot per instint acaben convertint una comissió d’aquestes en un lloc de combat entre diferents 
posicions de partits polítics quan no es això el que s’està discutint. 
 
SRA. G. RIBERAS:  Intervé i manifesta que potser s’ha expressat malament, però que quan comentava lo de la confidencialitat 
en cap cas ha volgut qüestionar a ningú. Comenta que aquest any estan sortint moltes normatives sobre la confidencialitat, pel 
que fa a les sessions de control de registres.... que segurament els Serveis Socials ja estant al cas. Malgrat el que diu el Sr. Milà 
ella continua dient que li preocupa moltíssim la situació que te la gent del poble i en qualsevol cosa que pugui col·laborar li 
agradaria fer-ho. 
 
SRA. R. MORENO: Intervé i manifesta que es molt probable que aquesta gent es reuneixi pel matí, ja que és l’únic espai en el 
qual els professionals externs que hi ha, treballen pel matí. Comenta que ells convocaran als partits polítics,  i si poden venir 
perfecte. 

 
SRA. ALCALDESSA: Manifesta que es posa a votació aquest Reglament. 

 
Votació: Aprovat per UNANIMITAT 

 
Nº 6.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL NÚM. 24, ORDENANÇA DE POLICIA I BON GOVERN DE LA VIA 
PÚBLICA  
 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Jordi Milà Egea. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
La Unió de Botiguers de Vallirana ha presentat una petició per la qual demanen informació en relació al 
que estipulen les ordenances municipals que regulen la presència de banderoles als establiments, donat 
que tenen la intenció de realitzar campanyes de senyalització i comunicació entre els establiments adherits 
per a la promoció del comerç urbà que donin suport a la captació de nous comerços associats. 
 
Per aquesta actuació han dissenyat una proposta per la propera campanya de nadal que tenen previst que 
romangui durant tot l’any i que consisteix en col·locar banderoles amb unes dimensions màximes de 100 
cm d’alt per 60 cm d’ample col·locades de forma perpendicular a la façana. 
 
Per altra banda, des de l’àrea de medi ambient es va elaborar una ordenança específica per a la regulació 
de la tinença dels animals i la seva protecció, en vigor des del 14 de gener de 2012 que s’adequa al marc 
legal vigent en matèria de protecció dels animals. A falta d’aquest ordenança específica la regulació de les 
mesures a adoptar en aquest àmbit es realitzaven mitjançant l’ordenança de policia i bon govern, però 
amb l’aprovació d’aquesta ordenança específica cal eliminar els articles de l’ordenança de policia i bon 
govern que fan referència a la tinença i protecció dels animals.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès que l’Article 66.1 del DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació a les competències municipals i locals apunta que 
el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota 
mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les 
aspiracions de la comunitat de veïns. 
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Atès que l’Article 66.3 del Decret prèviament citat atorga competències pròpies en matèria de l'ordenació, 
la gestió, l'execució i la disciplina urbanístiques (apartat d). 
 
Atès que l’apartat d) de l’Article 52.2 del DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atribueix al Ple Municipal l’aprovació i 
modificació d’ordenances, segons el que estableix el procediment d’aprovació de l’article 178.1 del mateix 
decret legislatiu. 
 
Atès que l’Article 38 de l’Ordenança municipal nº 24, ORDENANÇA DE POLICIA I BON GOVERN DE LA 
VIA PÚBLICA, regula la col·locació en façana de rètols comercials anunciadors i elements perpendiculars i 
banderoles.  
 
Vist l’informe favorable del Tècnic de Desenvolupament Local, Empresa i Comerç, adscrit a la regidoria de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vallirana, per la modificació de l’ordenança nº 24 a petició de la 
Unió de Botiguers per la col·locació de banderoles. 
 
Atès que la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Vallirana treballa a 
favor de la dinamització de l’activitat econòmica del municipi, per la riquesa i pel suport a l’ocupació que 
aquest fet genera dels nostres conciutadans i conciutadanes. 
 
Vist l’informe redactat pel tècnic de medi ambient en relació al solapament de normativa que regula la 
protecció i tinença dels animals de companyia 
 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa, de data 21 de novembre de 2013 

Es proposa al Ple de la Corporació de prendre els següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment els següents canvis a l’Ordenança Municipal nº 24, ORDENANÇA DE 
POLICIA I BON GOVERN DE LA VIA PÚBLICA 
 
1.1. Modificació de l’apartat 2 de l’article 38 quedant el redactat de la següent manera: 
 
2. Es permetrà la col·locació de manera perpendicular a la façana, o en banderola, amb unes 

dimensions màximes de 100 cm d’alt * 60 cm d’ample. Es aquest cas, i per tal de no interferir en la  
3. circulació dels vianants, en cap posició la part inferior d’aquestes banderoles quedarà a menys de 

2,5 metres d'alçada des del terra 
 
3.1. Eliminar la secció 6a: presència d’animals en la via pública que recull els articles del 21 a 28, 

ambdós inclosos, així com l’apartat 2 de l’article 29 que fa referència als gossos potencialment 
perillosos i l’apartat 3 de l’article 120 de responsabilitats en matèria d’animals. 

 
SEGON. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de la modificació de l’Ordenança 
municipal de Policia i Bon Govern de la Via Pública pel termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar 
al·legacions i reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública 
començarà a comptar des del dia de la seva última publicació. 
 
TERCER. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació 
pública i d’audiència als interessats, la modificació de l’ordenança municipal de Policia i Bon Govern 
quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit posterior. 
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QUART. Donar trasllat d’aquest acord de Ple a la Regidoria de Promoció Econòmica, Oficina Tècnica del 
Departament de Serveis Tècnics i a la Unió de Botiguers 

 
No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui mes 
convenient 
 
SR. A. GARCIA:  Intervé i manifesta que  en aquesta mateixa ordenança també s’elimina tot el que fa referènciaal 
tema d’animals de la via pública ja que està recollit en un altre Ordenança de protecció de animals i no tenia sentit 
tenir el mateix text o similar recollit en un altre Ordenança de Policia i Bon Govern. 
 
SR. IVAN GARCIA:  Intervé i pregunta si s’aplicarà alguna mena de taxa per aquest motiu, ja que aquí no queda 
recollida. 
 
SR. J. MILÂ:  Intervé i respon que hi ha una taxa reglada de procediments administratius de l’Ajuntament, per cada 
vegada que fas actes administratius amb l’Ajuntament, i el que s’ha fet es que en comptes de crear una taxa 
especifica per aquest tipus d’activitat el que es fa es que cada vegada que ho demanes es paga. De tota manera s’ha 
de regular un altre tipus de preus ja que el que hi havia es molt elevat i no era sostenible pels comerços i es va 
decidir optar per un tipus de taxa ja reglada. 
Continua dient que això els permet tenir un altre cosa és a dir que a l’hora d’ordenar si això ho deixessin obert seria 
gratuït penjar qualsevol banderola de qualsevol mena a qualsevol lloc. D’aquesta manera com a mínim s’ha de 
demanar permís i hi ha un informe de Serveis Tècnics que t’autoritza. 
 

Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
 

 
Nº 7.- REVISIÓ D’OFICI SWAP 
 
Llegex i explica aquest punt el regidor Sr. Jordi Urrea Clos. 
 
ANTECEDENTS DE FET 

En data 30 de desembre de 2008 per acord de Junta de Govern Local, es van aprovar la 
contractació de dos operacions de préstec amb l’entitat Caixa Catalunya per imports de 
3.082.000€ i 2.205.500€. Els terminis de les operacions eren de 87 i 147 mesos respectivament. 
En els mateixos acords es van aprovar dos operacions Swap de cobertura de tipus d’interès, per 
la vigència del crèdit. 

En data 31 de desembre de 2008, l’ajuntament va firmar el contracte marc regulador de les 
cobertures dels tipus d’interès 

En data 9 de gener de 2009 l’ajuntament va signar les dos operacions de crèdit i de cobertures de 
tipus d’interès amb l’entitat prestatària Caixa Catalunya. 

En data 17 d’octubre de 2013 l’Interventor municipal emet informe en el que posa de manifest que 
l’import pagat per l’ajuntament per les cobertures contractades des del seu inici ha sigut de 
599.859,22€  i que en cap dels trimestres de la vigència d’aquestes cobertures s’ha produït una 
liquidació positiva a favor de l’ajuntament.  

Atès l’informe del Secretari Municipal que serveix de motivació íntegra del present acord, i que es 
reprodueix a continuació  literalment en la part relativa a la fonamentació jurídica i a les 
conclusions:  
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“III. FONAMENTACIÓ JURÍDICA 

PRIMER.- Respecte  a la naturalesa jurídica dels contractes subscrits, aquests son contractes de 
permuta financera, en els quals les parts acorden intercanviar-se mútuament pagaments 
periòdics d’interessos en la mateix moneda i calculats sobre el mateix principal nominal per amb 
tipus de referència diferents durant un període temps establert.  

Doncs bé, la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic ( en endavant LCSP) en 
l’article 4.1 exclou de la seva aplicació els contractes financers referits a la “compravenda i 
transferència de valors” , “en particular les operacions financeres de l’Estat” així com “ les 
operacions d’obtenció de fons” . Per tant els contractes de permuta financera no estan exclosos i 
els que cobreixen el risc de tipus de canvi d’interès tampoc. 

Els articles 10 i 277 0 288 de la LSCP regulen els contractes de Serveis. Son contractes de 
serveis privats els financers i bancaris ( Annex II.6 i article 20.1), i en quant a la seva preparació i 
adjudicació s’aplicarà la llei de contractes i disposicions de desenvolupament , supletòriament les 
restants normes de dret administratiu i en el seu cas les nomes de dret privat. En referència als 
seus efectes i extinció es regiran pel dret privat. 

Per tant una vegada determinada la seva naturalesa jurídica ,s’han d’analitzar com actes 
separables en primer lloc la preparació i adjudicació del contracte. 

Segon.-  Son causes d’invalidesa dels contractes administratius tal i com estableix l’article 31 de 
la LCSP (vigent en el moment de la firma dels contractes analitzats), quan algun dels actes 
preparatoris o d’adjudicació incorren en causes de dret administratiu o dret civil. 

En concret les cases de nul·litat de dret administratiu son aquelles determinades en l’article 62 de 
la Llei 30/92 , de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i 
procediment administratiu comú i la carència o insuficiència de crèdit. 

De l’anàlisi de l’expedient, la eventual nul·litat dels presents contractes es fonamenta en dos 
causes: la subscripció dels contractes per òrgan manifestament incompetent i el haver prescindit 
total i absolutament del procediment legalment establert , tenint en conte que la omissió del tràmit 
del informe preceptiu sobre la existència de crèdit és causa autònoma de nul·litat però que es pot 
incloure en la falta absoluta de procediment.  

Això sense perjudici de la possible nul·litat per causes de dret civil, que no és objecte d’aquest 
informe. 

Tercer.- En relació a la subscripció del contracte per òrgan manifestament incompetent, l’òrgan 
de contractació va ser la acord de Junta de Govern Local per acord de data 30 de desembre de 
2008.   

La Disposició Addicional 2 de la LCSP estableix com a òrgan de contractació en aquells 
contractes que superin el 10% dels recursos ordinaris o els 4 anys el Ple de la Corporació, i a 
més la Disposició Derogatòria de la mateixa llei, deroga expressament els apartats de l’article 22 
de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, relatius a la competència en 
matèria de contractacions i concessions. 
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Els contractes subscrits superen àmpliament els llindars esmentats anteriorment tan en import 
com en duració, perquè la competència fos de la Junta de Govern. El Tribunal Suprem en 
diverses sentències ( per exemple de 24 d’abril de 1985 RJ 2233; 30 d’octubre de 1992 RJ 
8263;10 de novembre de 1992 RJ 8664...) diu que la incompetència per ser manifesta ha de ser 
incompatible amb qualsevol interpretació jurídica i també que la incompetència és manifesta  
quan ve atribuïda per un precepte legal de manera expressa i de forma exclusiva e indelegable. 

Per tant ,no podem si no concloure que la Junta de Govern Local era manifestament incompetent  
per contractar i com a conseqüència hem de reputar nul de ple dret l’acord. 

Quart.- En relació a la causa de haver prescindit total i absolutament del procediment legalment 
establert, s’ha de dir: 

En primer lloc que l’Administració està sotmesa a la Llei i al Dret i als fins que la justifiquen, que 
no son altres que la defensa de l’ interès general. El procediment secundum legem assegura que 
les potestats administratives s’han utilitzat dintre dels termes formals i materials,  amb que el dret 
ordena l’exercici de determinades competències. 

En segon lloc i en el cas concret que ens ocupa no estem parlant que s’hagi seguit un 
procediment diferent a l’establert, si no que no hi ha hagut cap tràmit ni essencial ni accessori. No 
consta cap acte de preparació ni adjudicació, no consta informe justificatiu de la necessitat de 
contractar, no hi ha hagut publicitat, en definitiva podem afirmar que també s’ha incorregut en 
aquesta causa de nul·litat.  

Cinquè.- Relacionat amb el punt anterior i recordant que la carència o insuficiència de crèdit es 
causa autònoma de nul·litat, no consta en l’expedient el preceptiu informe sobre l’existència de 
crèdit, no consta la certificació de l’existència de crèdit, no consta l’aprovació de la despesa. En 
definitiva una vegada més s’han prescindit del tràmits legalment establerts de manera total i 
absoluta. 

Sisè.- No és aquest el moment d’entrar en les causes de nul·litat de dret civil, ni entrar a analitzar 
els efectes i possibles indemnitzacions, posteriors a la eventual nul·litat del contracte, que es 
deuran substanciar davant la jurisdicció civil. 

CONCLUSIÓ 

A criteri de qui subscriu el present informe la contractació d’aquestes operacions, es va realitzar 
sense tenir en conte el més mínim interès públic ( com ho demostra el fet de que no es varen 
sol·licitar informes justificatius ni tècnics de la concurrència del present interès).  

L’acord i la firma dels presents contractes és contrària a totes les previsions legals establertes en 
matèria contractual i a les més elementals regles d’equilibri pressupostari i control de la despesa. 
La conducta ha sigut temerària, i fan qüestionable la firma dels presents contractes tant formal 
com materialment. 

Per tant, informo favorablement la revisió d’ofici dels acords i el plantejament de les qüestions 
referides a la resolució i efectes de la mateixa davant la jurisdicció civil.” 



16 
 

Atès que l’article 102 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que estableix el procediment de 
revisió d’ofici dels actes i disposicions de les Administracions Públiques, 

 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa, de data 21 de novembre de 2013 

 

Es proposa al Ple de la Corporació de prendre els següents acords: 

 

Primer.- Aprovar  l’inici de l’expedient administratiu, per tal de dur a terme la revisió d’ofici de 
l’acord de la Junta de Govern Local de 30 desembre de 2008, pel qual es van aprovar dos 
operacions Swap de cobertura de tipus d’interès, per la vigència del crèdits, i la conseqüent firma 
del contracte marc regulador  de les cobertures de tipus d’interès de 31 de desembre de 2008. 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats, i atorgar un termini de 10 dies hàbils, per tal que 
tingui audiència de l’expedient administratiu que es tramita, i puguin al·legar el que considerin 
adient en la seva defensa i aportar els documents que consideri oportuns, 

Tercer.- Demanar el preceptiu dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de 
Catalunya sobre la nul·litat plantejada, a qui se li remetrà còpia completa, compulsada i indexada 
de tot l’expedient administratiu  quina nul·litat interessa, un cop practicades les actuacions 
necessàries per la seva resolució final. 

Quart.- Delegar a la Junta de Govern Local la facultat de resoldre les al·legacions que es puguin 
adduir per part dels interessats. 

No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 

SR. IVAN GARCIA: Intervé manifesta que com a empleat de banca des de fa més de 10 anys aquesta es la 
“burrada” mes gran que ha vist mai de contractació d’un producte financer, explica que el Banc Central Europeu va 
fer una baixada en picat dels tipus, és mes quan el desembre  quan es signen els crèdits, el SWAP és contracta 9 
dies desprès o sigui el gener que encara va caure més, seria com si ara compressin un “suelo rural” i esperessin a 
veure si puja el proper any i forrar-se . Continua dient que es molt estrany que quan dones financiació a un client i 
vols comprar això no t’esperes nou dies , perquè llavors no pots al·legar que t’han pressionat per contractar-ho i 
menys si veus que l’euríbor encara es mes baix. Per últim a l’apartat quart diuen “Delegar a la Junta de Govern Local 
la facultat de resoldre les al·legacions que es puguin adduir per part dels interessats.”. Recorda que en un Ple o en 
una Comissió de Comptes ja va demanar informació perquè va veure el SWAP i 120.000 euros de liquidació, per 
aquest motiu va recordar aquest import a la Comissió Informativa, i no li van donar, la setmana passada va saber que 
van tenir reunions amb Catalunya Caixa. Creu que donada la importància del tema que son 600.000 euros el que 
porten pagat.... li agradaria facultar a la Junta de Govern però que estiguessin tots els altres grups enterrats o inclús 
col·laborar en la resolució d’aquesta qüestió. 

SR. J. ALEMANY: Intervé i manifesta que estan d’acord en tirar endavant aquest punt, perquè de fet es abusiva 
aquesta història del SWAP, ja que sempre ha acabat perdent l’Ajuntament. Per un altre banda diu que es veuria 
capaç de revisar les dades a les quals feia referència el Sr. Ivan Garcia, perquè ho recorda i no li quadren massa, 
comenta que s’hauria de mirar molt be tal i com va anar. El que si sap és que estaven apunt de signar-ho i llavors els 
hi van tirar enrere, si abans no feien les swaps, i en aquell moment tot semblava que havia d’anar d’aquesta manera 
però ja s’ha vist que això ha sigut un engany del Sr. Serra i companyia. Vol deixar clar que aquestes operacions no 
partien de 0, no era demanar un crèdit, sinó refinançar en cada entitat allò que ja tenien, i com sigui que en aquell 
moment el Govern de l’Estat els va dir que, allò que estava previst en el pressupost i que be de l’Estat no vindrà i a 
més a més havien de tornar lo de l’any anterior, això va crear un perjudici important i per tant s’haurien hagut d’aturar 
serveis, aquest va esser el motiu de fer-ho d’aquesta manera, refinançar deute d’inversions per tal de poder continuar 
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amb els serveis. Continua fent una explicació sobre el tema, i comenta que igualment en els atesos manca alguna 
cosa. 
 
SR. J. MILÀ:  Intervé i manifesta que això es historia vella i de fet d’aquest tema n’han estat parlant els dos últims 
Plens. Comenta que aquests dos crèdits que es demanen, es demanen per refinançar uns crèdits existents en 
nombre d’aproximadament 10 que ja venien de l’any 1999, es a dir crèdits que s’havien demanat progressivament 
durant 1999, 2000, 2002, 2003,....... i que en aquest moment del temps  el que es fa és un refinançament un altre cop 
d’això que ja hi havia crèdit. Continua dient que això que es qüestionable, ja que al final la reflexió que es feia des de 
la seva persona i està recollida en l’acta que es va aprovar, es que des de 1999 i fins a 2003 i des del 2002 fins el 
2007, i s’ho han de creure, el Pressupost d’aquest Ajuntament acabava amb romanent positiu de tresoreria, es a dir 
que a la Caixa hi havia diners. De la relació d’Inversions que hi havien que les varen compartir el Sr. Alemany i ell 
mateix i que les va donar el Sr. Interventor no hi havia inversions rellevants més enllà d’imports de 80, 90.000 euros, 
es a dir que no s’entenia aquest refinançament complert de tota l’operació. Continua dient que qüestionaven que el 
2008 és tornes a fer aquest refinançament. (Continua fent una explicació sobre el tema), i comenta que tal i com ho 
ha expressat el Sr. Ivan Garcia que ho ha fet molt be, és obvi que “han perdut la camisa un cop més”, i quan parlen 
d’errors que ell mateix n’ha reconegut un quants en aquest Ple i que aquest Equip de Govern no te cap problema en 
reconèixer quan s’equivoca, però hi ha una gran diferencia ja que els errors d’ells a hores d’ara i espera que així 
segueixi no costen diners als valliranencs, els errors dels altres sí, d’entrada això ha costat 600.000 euros als 
valliranencs, però intentaran parar-ho, tot i tenint present que això es susceptible de decisions judicials, però en 
realitat tenen un contracte que han d’anar pagant i encara queden 600.000 euros mes com a mínim i pregant que no 
pugui l’euribor. 
Al final de  mica en mica tot aquest paradís que era d’una gestió fantàstica, d’una gestió espectacular, tot això s’està 
desmuntat, ja que l’interès públic era menor i es feien coses sense tenir en compte el que els hi costava als 
valliranecs, i el tema del cost dels serveis que pagava l’Ajuntament de Vallirana, no hi havia cap tipus de cura ni 
supervisió, i això es la realitat, tot i no entrant en el tema que expressa l’informe de la manca de compliment dels 
requisits que diu la Llei. Ja saben que l’antic Equip de Govern això els hi era igual. 
 
SR. D. FERRER:  Intervé i manifesta que vol fer una pregunta sobre un dels atesos del text, sobre la manca de 
legalitat en la tramitació de la contractació d’aquests tipus de productes, entén llavors que les renovacions de 
pòlisses de crèdit s’han de licitar com un servei?. 
 
SR. SECRETARI:  Fa un aclariment sobre aquest tema. 
 
SR. IVAN GARCIA: Pregunta que si això acaba be,  poden tenir el compromís de que aquests diners aniran 
destinats a la baixada d’impostos i a creació de llocs de treball pel municipi i desprès pregunta si la pòlissa de 
responsabilitat civil que tenen els regidors, els empara en cas d’equivocacions. 
 
SRA. ALCALDESSA: Intervé i manifesta que per a l’ultima pregunta aquest és un tema que s’està mirant, en tot cas 
el que s’ha fet des de Secretaria es donar llum a un tema que realment ha costat i està costat diners a tots els 
ciutadans. Comenta que el seu compromís com a Equip de Govern és fer seguir el seu programa i dins del mateix no 
es un dels punts la baixada d’impostos, òbviament si aconsegueixen tenir una estructura d’ingressos que estigui prou 
consolidada, podran arribar a una baixada d’impostos però sempre i quan l’estructura d’ingressos estigui 
consolidada. Continua dient que en el Pressupost del 2014, s’obtenen menys ingressos des de la Generalitat de 
Catalunya, llavors els municipis actualment es troben que tenen unes fons d’ingressos que son els que son, i els 
impostos municipals son una font estable de finançament, ella no es partidària de fer electoralisme encara que sap 
que es fa molt, es una font estable d’ingressos i creu que els Ajuntaments no han de renunciar a aquesta font estable 
de finançament, però si hi ha altres ingressos que els poden venir d’altres administracions per tal de poder donar uns 
serveis objectivament necessaris pels municipis i que a més s’estiguin donant de forma eficient, benvinguts siguin. 
 
 
SR. T. GIBERT: Intervé i manifesta que per internet es poden trobar centenars de casos d’Ajuntaments amb 
sentències favorables, que van de l’Ajuntament d’Algeciras fins el de Milà, és a dir que es europeu, això vol dir que 
en el seu dia era pràctica habitual el fet de que  estigués preparat el dia 31 i que no es signes fins el dia 9, perquè et 
lligaven una operació amb un altre, aquesta practica presumptament fraudulenta és la que està donant peu a que 
han sortit moltes sentències favorables als Ajuntaments o entitats públiques. 
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SRA. ALCALDESSA: Intervé i explica que aquí el que passen és l’inici d’aquest expedient administratiu per fer la 
revisió d’ofici. Comenta que han explicat al Ple el que va passar que es va contractar aquest producte financer, que 
no es va seguir tot el procediment que marcava la normativa i que això està tenint perjudici per tots els valliranencs, i 
que fins ara aquest perjudici ha sigut de 600.000 euros però que encara això està vigent i costa diners. Intentaran 
reclamar, mirar l’assegurança i anar fins al final també en contra d’aquesta Entitat Bancària, per tal de poder deixar 
de pagar aquests interessos que no tenen ni cap ni peus. Continua dient que esta segura que si s’hagués tingut la 
figura d’un Interventor en aquest Ajuntament que vetlles pel bon funcionament dels comptes del municipi, a ben 
segur aquest tema no estaria passant pel Ple. 
 

Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
 

 
Nº 8.- REVISIÓ OFICI DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VALLIRANA I 
EL FUTBOL CLUB VALLIRANA, EDIFICI SOCIAL SERVEIS CAMP DE FUTBOL. 
 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Juan-Manuel Arrabal Galisteo. 
 

ANTECEDENTS DE FET 

 
En data 26 d’abril de 2007 el Ple de la Corporació en sessió ordinària va aprovar el Conveni de 
Col·laboració entre l’Ajuntament i el Futbol Club Vallirana per a construir un edifici social de serveis, 
al recinte del camp de futbol municipal, 
 
El cost d’execució del projecte era de 488.050€ i l’ajuntament es comprometia a fer-se càrrec dels 
dos terços del cost d’execució i el Futbol Club el cost del terç restant. L’ajuntament cedia l’explotació 
del servei de Bar- Cafeteria al Club de Futbol per un període de 15 anys. 
 
En la Clàusula Segona del Conveni, l’ ajuntament autoritzava el Club de Futbol Vallirana a executar 
les obres del projecte del referit projecte. 
 
El 22 de juny de 2007, per Decret d’Alcaldia 429/2007 es va aprovar inicialment el “El Projecte 
Executiu d’Edifici Social de Serveis al Recinte del Camp de Futbol Municipal, amb un pressupost de 
488.085€. Aquest acord es va publicar per al BOP i al DOGC i va estar exposat per un període de 30 
dies sense que s’haguessin presentat reclamacions o al·legacions. Segons consta en el Certificat 
signat per la Secretària Municipal. 
 
En data 24 de juliol de 2008, els Arquitectes autors del Projecte van signar el certificat final d’obra. 
 
Atès l’informe del Secretari Municipal que serveix de motivació íntegra del present acord, i que es 
reprodueix a continuació  literalment en la part relativa a la fonamentació jurídica i a les conclusions:  
 
“II. FONAMENTACIÓ JURÍDICA 
 
En relació a l’elaboració, aprovació i execució del projecte d’obra local ordinària s’ha de posar 
de manifest el següent:  
 
Primer.- L’article 36.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals ( en endavant ROAS) , diu que: 
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“ Quan els projectes no hagin estat elaborats pels serveis tècnics del mateix ens local o d’un altre 
administració, aquells els han d’examinar i emetre un informe sobre el compliment de la normativa i 
prescripcions que regulin la matèria” 
 
Respecte a aquest punt no consta en l’expedient que aquest informe, preceptiu a tenor del esmentat 
article anterior, s’hagi emès. 
 
Segon.-  En relació al procediment d’aprovació l’article 37.1 del ROAS, estableix: 
“La tramitació dels projectes d'obres locals ordinàries s'ha d'ajustar al procediment següent: 
 
a) Acord d'aprovació inicial. 
b) Informació pública i notificació individual, si s'escau. 
c) Aprovació definitiva. 
 
Així mateix l’article 38.2 diu: 
 
“ L'acord d'aprovació definitiva del projecte s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al butlletí informatiu local, si n'hi ha, i s'ha d'inserir al tauler 
d'anuncis de la corporació” 
 
Si bé el Decret d’Alcaldia 429/2007 que aprovava inicialment el projecte establia que si en el termini 
d’exposició pública no n’hi havia al·legacions el projecte quedava aprovat definitivament, hem de 
concloure que aquest no s’ajusta al procediment legalment establert, doncs el ROAS exigeix 
l’aprovació definitiva de l’òrgan competent de manera expressa, i amb més raó quan l’article 38.2 
abans transcrit disposa la publicació del mateix, extrem que tampoc es va produir.  
 
D’acord amb el que estableix l’article 37.5, que diu que l’aprovació definitiva es de 6 mesos a 
comptar de l’aprovació inicial i que la manca de resolució dins d’aquest termini comporta la caducitat 
de l’expedient i arxiu de les actuacions. Per tant i la vista dels arguments exposats l’expedient estava 
caducat. 
 
Tercer.- En relació a les actuacions prèvies a l’execució de les obres, l’article 46 del ROAS diu que: 
 
“1 .L'execució de les obres locals ordinàries ha d'anar precedida de les actuacions administratives 
següents: 
 
a) L'elaboració, l'aprovació i el replanteig, si s'escau, del projecte tècnic corresponent, llevat de les 
obres de reparacions menors i de conservació 
 
3 L'execució d'obres que prescindeixi de tots o d'algun dels tràmits a què es refereixen els apartats 1 
i 2 anteriors genera, quan calgui, la procedent responsabilitat administrativa d'acord amb la legislació 
general aplicable.” 
 
Doncs bé, no consta en l’expedient que cap dels tràmits del apartat 1.a) d’aquest article es portés a 
terme, amb les conseqüències que estableix l’apartat tercer del mateix. 
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Quart.- L’article 49.1 del ROAS estableix que: 
 
“ Els ens locals poden autoritzar als particulars l'execució d'obres locals ordinàries quan es 
constitueixin legalment en associacions administratives de contribuents” 
 
Tal i com es desprèn del Conveni signat per l’ajuntament amb el Futbol Club Vallirana, aquest tenia 
que executar les obres, però no es va constituir en associació administrativa de contribuent, infringint 
notòriament allò preceptuat legalment.  
 
Cinquè.- Per últim l’article 54 del ROAS, obliga a portar un llibre d’ordres en el que s’han de 
ressenyar les ordres, assistències i incidències que es produeixin. De l’expedient analitzat tampoc 
aquest llibres d’ordres existeix. 
 
En relació al Conveni signat per l’ajuntament amb el Club de Futbol Vallirana s’han de posar 
de relleu les següents consideracions: 
 
Primer.- L’article 3 del  Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (Vigent fins el 30 d’abril de 2008) disposa 
el següent: 
 
“1. Quedan fuera del ámbito de la presente Ley: 

a. Los convenios de colaboración que, con arreglo a las normas específicas que los 
regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho 
privado, siempre que su objeto no esté comprendido en los contratos regulados en esta 
Ley o en normas administrativas especiales.” 

Així  mateix l’article 220 del mateix estableix: 

“1. Se entiende por contrato de concesión de obras públicas aquel en cuya virtud la 
Administración pública o entidad de derecho público concedente otorga a un concesionario, 
durante un plazo, la construcción y explotación, o solamente la explotación, de obras 
relacionadas en el artículo 120 o, en general, de aquellas que siendo susceptibles de explotación, 
sean necesarias para la prestación de servicios públicos de naturaleza económica o para el 
desarrollo de actividades o servicios económicos de interés general, reconociendo al 
concesionario el derecho a percibir una retribución consistente en la explotación de la propia 
obra, en dicho derecho acompañado del de percibir un precio o en cualquier otra modalidad 
establecida en este título.” 

L’objecte del conveni de col·laboració entre l’ajuntament i el Futbol Club Vallirana, era que  
aquest finançava una part de les obres i les executava , i com a contraprestació se li atorgava 
l’explotació del servei de bar-cafeteria per un període de 15 anys. A la vista de l’article 220 del 
Text Refós de la Llei de Contractes, és patent que aquest objecte respon al tipus contractual de 
concessió d’obra pública, i tal i com estableix l’article 3 de la mateixa Llei, és aplicable la 
legislació sobre contractes, per no ser un dels casos d’exclusió del seu àmbit. 

En aquest sentit el Text Refós de la Llei de Contractes en el seu article 62 diu: 

 “Son causas de nulidad de Derecho administrativo las siguientes: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r11-rdleg2-2000.l2t1.html#a120
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a. Las indicadas en el artículo 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.” 

Així mateix l’article 62 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions 
Públiques i Procediments Administratiu Comú , disposa que: 

“1. Els actes de les administracions públiques són nuls de ple dret en els casos següents: 

......... 

e) Els que es dictin prescindint totalment i absolutament del procediment establert legalment o de les 
normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats. 
f) Els actes expressos o presumptes contraris a l’ordenament jurídic per part dels quals s’adquireixen 
facultats o drets quan no es tinguin els requisits essencials per a la seva adquisició. 

g) Qualsevol altre que estableixi expressament una disposició de rang legal. 

Per tant hem de concloure que el conveni de col·laboració signat per l’ajuntament és nul de ple 
dret per infracció clara i notòria dels apartats e), f) i g de l’article 62 de la Llei 30/92. 

A més la Secretària Municipal, i així consta en l’expedient va formular una consulta jurídica al 
Servei d’Assistència Jurídica de la Diputació, en relació a si l’ajuntament podia prestar un aval al 
Futbol Club Vallirana per a la construcció de l’obra. És molt clarificadora la resposta que 
textualment diu: 

“ ...Des d’aquest Servei entenem que no...” i més tard diu: 

“ Potser s’hagués pogut optar per realitzar un contracte innominat o especial del TRLCAP, ja que 
la peculiaritat dels convenis rau en la col·laboració i la realització d’una activitat en interès públic, 
sent la característica d’aquests, la contraposició d’una obligació, comportament, activitat o 
conducta, no un preu cert, si no una compensació o concurs financer públic que pot materialitzar-
se en l’aplicació d’exaccions, bonificacions, subvencions, etc.” 

 

Segon.- L’article 189 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, estableix coma requisit previ per l’expedició d’una ordre de 
pagament el següent: 

“1. Prèviament a l’expedició de les ordres de pagament amb càrrec als pressupostos de l’entitat local 
i dels seus organismes autònoms, s’ha d’acreditar documentalment, davant l’òrgan que hagi de 
reconèixer les obligacions, la realització de la prestació o el dret del creditor, d’acord amb els acords 
que al seu moment van autoritzar i van comprometre la despesa.” 
 
A la vista de la documentació obrant en l’expedient no consta cap certificació d’obra, ni factura ni 
document que acredités el cost de l’obra. Només consta el Certificat final d’obra en el que tampoc hi  
consta la despesa. 
 
Tampoc consta la fiscalització prèvia preceptiva per part de la Intervenció municipal, ni la intervenció 
formal ni material del pagament. 
 
 
Tercer.- El Futbol Club Vallirana, mitjançant contracte d’explotació va cedir la cessió de l’explotació 
del servei de bar-cafeteria a un tercer, sense l’autorització de l’ajuntament per un període 15 anys. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.t5.html#a62
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.t5.html#a62


22 
 

 
Sense perjudici d’altres consideracions l’article 260 del ROAS, estableix que la extinció de la 
concessió es produeix, entre d’altres, quan el concessionari no presti el servei per si mateix. Es clar 
que es pot argumentar que com és un conveni de col·laboració, no estem parlant d’una concessió i 
per tant no seria aplicable, encara que d’acord amb fonament jurídic primer és patent que de facto 
ens trobem davant d’una concessió. 
Però és que encara que s’acceptés que no estem davant d’un contracte de concessió, l’article 74 del 
Decret 336/88, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, diu que 
els efectes de l’arrendament o qualsevol altre forma de cessió d’ús s’han de regir per les normes de 
dret privat. Doncs bé el Futbol Club Vallirana, a banda de la cessió de la explotació a un tercer, va 
arrendar el local al mateix tercer a canvi d’una renda mensual sense ser el propietari de l’immoble i 
així el Codi Civil en el seu article 1259 diu: 
 
“Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar por éste autorizado o sin que tenga por la ley su 
representación legal. 

El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o representación legal 
será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado 
por la otra parte contratante.” 

I si ens fixem en el que disposa la Llei 29/94, de 24 de novembre, de Arrendaments Urbans, sempre i 
quan consideréssim que la concessió de l’explotació del servei de bar-cafeteria es podia assimilar a 
un arrendament ( i s’ha de fer un exercici d’imaginació important) els articles 32 i 35 estableixen: 

Artículo 32 Cesión del contrato y subarriendo  

1. Cuando en la finca arrendada se ejerza una actividad empresarial o profesional, el arrendatario 
podrá subarrendar la finca o ceder el contrato de arrendamiento sin necesidad de contar con el 
consentimiento del arrendador. 

2. El arrendador tiene derecho a una elevación de renta del 10 por 100 de la renta en vigor en el 
caso de producirse un subarriendo parcial, y del 20 en el caso de producirse la cesión del 
contrato o el subarriendo total de la finca arrendada. 

3. No se reputará cesión el cambio producido en la persona del arrendatario por consecuencia de 
la fusión, transformación o escisión de la sociedad arrendataria, pero el arrendador tendrá 
derecho a la elevación de la renta prevista en el apartado anterior. 

4. Tanto la cesión como el subarriendo deberán notificarse de forma fehaciente al arrendador en 
el plazo de un mes desde que aquéllos se hubieran concertado. 

Artículo 35 Resolución de pleno derecho  

El arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato por las causas previstas en las letras 
a), b), d) y e) del apartado 2 del artículo 27 y por la cesión o subarriendo del local incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 32.  

 

En relació a l’obra construïda dir el següent: 
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Tal i com estableix l’article 102 del Decret 336/88, e 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
del Patrimoni dels Ens Locals, tot acte que generi l’adquisició, alienació, gravamen, o qualsevol 
tipus d’alteració s’ha d’anotar immediatament a l’inventari. 

Consultat el inventari de l’ajuntament, l’edifici Edifici Social Serveis Camp de Futbol- Parc Central, no 
consta en el mateix, així com tampoc la seva  inscripció en el Registre de la Propietat. 
 

CONCLUSIÓ 

D’acord amb els antecedents de fet i a la fonamentació jurídica del present informe,i a la vista de la 
documentació i els informes que consten en  l’expedient, i a criteri de qui subscriu el present informe,  
informo DESFAVORABLEMENT tot el procediment seguit tant en relació al projecte d’obra local 
ordinària, com en relació al conveni de col·laboració per ser contràries a totes les previsions legals 
establertes. Aquesta actuació ha de tenir conseqüències jurídiques per unes conductes  
absolutament menyspreatives, tant  dels més elementals principis i regles pels quals es guia la cosa 
pública, com per  la reiterada vulneració de la legalitat i els principis més bàsics d’actuació de 
l’administració publica.” 
 

Atès que l’article 102 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que estableix el procediment de 
revisió d’ofici dels actes i disposicions de les Administracions Públiques, 

 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa, de data 21 de novembre de 2013 

Es proposa al Ple l’adopció del present acord: 

 

Primer.- Aprovar  l’inici de l’expedient administratiu, per tal de dur a terme la revisió d’ofici de l’acord 
del ple municipal de  data 27 d’abril de 2007, pel qual es va aprovar el Conveni de Col·laboració 
entre l’Ajuntament i el Futbol Club Vallirana per a construir un edifici social de serveis, al recinte del 
camp de futbol municipal, 

 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats, i atorgar un termini de 10 dies hàbils, per tal que 
tingui audiència de l’expedient administratiu que es tramita, i puguin al·legar el que considerin 
adient en la seva defensa i aportar els documents que consideri oportuns, 

 

Tercer.- Demanar el preceptiu dictamen de la Comissió Jurídica assessora de la Generalitat de 
Catalunya sobre la nul·litat plantejada, a qui se li remetrà còpia completa, compulsada i indexada 
de tot l’expedient administratiu  quina nul·litat interessa, un cop practicades les actuacions 
necessàries per la seva resolució final. 

 

Quart.- Delegar a la Junta de Govern Local la facultat de resoldre les al·legacions que es puguin 
adduir per part dels interessats. 

No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
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SRA. ROSA M. CAMPOS:  Intervé i manifesta que el seu grup s’abstindrà, ja que no saben bàsicament quines son les 
conseqüències i quin és l’objectiu de subsanar totes aquestes irregularitats jurídiques i quines conseqüències pot tenir 
aquest tema, ja que veuen que fins i tot hi ha un tercer que pot sortir mol perjudicat que és el llogater, i fins i tot quan a 
l’edifici social, pregunta si pretenen enderrocar-lo ja que no entenen quin és el seu objectiu concret. 
 
SR. IVAN GARCIA: Pregunta quines son les irregularitats que s’han comés, i desprès quin cost tindrà tot aquest 
tema. 
 
SR. TEO GIBERT:  Intervé i manifesta que es troben en un punt que es similar a l’anterior, revisió d’ofici d’un tema 
mal portat, però comenta que en aquest hi ha la diferència més important que és que a l’altre banda no hi ha un 
banc. Continua dient que entén que es vulgui regularitzar una situació que a vista d’un altre persona com és el 
Secretari ha fet la seva exposició i diu que això s’havia d’haver fet d’un altre manera. El que passa és que en tota la 
redacció d’aquesta exposició hi ha un punt en el qual es fa referència a un escrit o a un informe que demana la 
Secretaria d’aquell moment a la Diputació pel tema d’un aval sobre aquesta obra i diu que li responen que des de 
aquest servei entenen que no, aquesta afirmació feta així li agrada bastant mes que alguna de les afirmacions del 
informe del Sr. Secretari, ja que creu que sobren expressions com: “s’ha de fer un gran esforç d’imaginació” o coses 
d’aquestes, creu que en tot cas probablement qui va fer aquestes esforços d’imaginació alhora de deixar-los tirar 
endavant aquest tema va ésser la seva companya secretaria del moment, no es una critica però son expressions 
gratuïtes. Comenta que ningú està en possessió de la veritat absoluta i per desgràcia a més a més tenen prous 
històries en aquest país de que moltes sentències que s’han de guanyar es perden i moltes que s’han de perdre es 
guanyen.  
En el punt següent d’aquest informe de Diputació diu: “Potser s’hagués pogut optar per realitzar un contracte 
innominat o especial del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques”, diu potser, comenta 
que si va en benefici del municipi li sembla be, però en aquest cas li sembla que podria ser que s’estiguessin 
complicant una mica massa la vida, ja que a l’altre banda no hi ha un banc sinó una entitat que es va decidir a tirar 
endavant aquest tema de l’edifici social que porta acompanyat els vestidors i el tema del bar, i que es va fer perquè hi 
havia una situació una mica precària, i també els locals socials dels clubs estaven   en mòduls prefabricats. Els hi va 
semblar que era una proposta preu bona per tal d’afavorir el Club de Futbol que és una entitat local que dona servei 
a molt jovent del nostre municipi i no creu que per part d’ells hi hagi cap mala fe ni mala història pel que fa al lloguer 
del local i totes aquestes coses. Li agradaria que anessin en compte. Pel que fa al tema de les escriptures diu que hi 
ha moltes propietats municipals que no estan escripturades i ho  estan perquè son de fa molts anys i ara tampoc s’ha 
fet, a ell realment és el que menys els hi preocupa. 
 
SR. J. ALEMANY: Intervé i manifesta que reitera el que ja s’ha dit, comenta que en aquest tema se’ls escapa quin és 
l’objecte real d’aquest acord, li pregunta al Sr. Secretari si te a la carpeta l’acord del Ple 27 d’abril de 2007, pel qual 
s’aprovava el Conveni. Li demana que tingui a be donar l’ordre corresponent perquè li deixin revisar tot aquest 
expedient quan vingui a l’Ajuntament, ja sap que te tot el dret, però li agradaria que el tinguessin preparat. Continua 
dient que les coses son més fàcils, explica que durant molts anys els equips de futbol van anar al darrera de tenir un 
petit local, i en el moment en que es va veure qui hi havia la possibilitat econòmica de fer-ho es quan es va fer, es va 
agafar el Vallirana i la Penya i es va acordar que l’Ajuntament es faria càrrec de dos terços d’aquest cost que es 
l’equivalent al que eren els locals de cessió i un terç que era l’equivalent del que era el cost del projecte del bar, el 
tiraria endavant el Futbol Club Vallirana, per la qualcosa s’encarregaria d’explotar el mateix durant 15 anys, i aquest 
es l’acord, ja que no els hi semblava correcte que el poble hagués de pagar per un bar que desprès traurien o no un 
rendiment. A partir d’aquí tant l’acord de projecte com el conveni està emparat en la normativa que la Secretaria de 
l’època va considerar més oportuna, i aquí els polítics expliquen quina és la intenció i els tècnics fan la seva feina, 
per tant a hores d’ara se’ls hi escapa quin és el  real objecte d’aquest acord.  
Pregunta si pensen tirar-ho enrere i anar a fer un contracte obert en que qualsevol club del mon mundial pugui venir 
a Vallirana a quedar-se amb aquesta concessió?, comenta que aquesta no era la idea sinó que el Vallirana o la 
Penya se’n fessin càrrec i es va muntar d’aquesta manera. 
 
SR. J.MILÀ: Intervé i manifesta que no volia parlar exactament de l’acord sinó de com han arribat fins aquí, ja que 
aquí s’arriba a base d’estirar el fil d’altres històries, fa l’observació de que el no compliment de la Llei sempre li costa 
diners als ciutadans. Continua dient que no es el primer cas que expliquen aquí, la flexibilitat interpretativa legal que 
tenia l’antic Equip de Govern alhora de prendre decisions sobre coses que la Llei regula. Explica que aquest acord te 
bàsicament tres grans punts, el procés constructiu, el procés de recepció del be construït per l’Ajuntament i el procés 
de concessió d’un servei, del procés consultiu ja s’ha discutit però hi ha coses elementals que no s’han complert 
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entre d’altres coses la recepció d’obra i el seguiment de les mateixes pels Serveis Tècnics  de l’Ajuntament, ja que es 
un be municipal. Puntualitza que quan l’Ajuntament rep un be, fins fa no gaire hi havia un sistema que no calia 
escripturar, però que s’havia d’incloure a l’Inventari Municipal, i qualsevol Notari o Registrador admetia que això era 
un be municipal, tot això amb uns governs que durant 24 anys tenien majoria absoluta i no tenien cap tipus de 
problema, però no es fa.  Pel que fa al tema de la concessió posa com exemple que ell fa una concessió sobre un be 
que no es d’ell, demana que es facin les coses be que es molt senzill.  
Van explicar fa uns quants Plens que van tenir una reunió a Urbanisme el Sr. Urrea i ell mateix, sobre la problemàtica 
sobrevinguda que s’havien trobat al poble de Vallirana, ja que s’havien fet edificacions municipals sobre terrenys 
privats, en concret a l’aparcament de darrera de l’Ajuntament, que esta prohibit per Llei, però es va fer i es va repetir, 
Urbanisme al final s’ho creuen, ja que demostren que això no està enlloc, que no hi ha cap modificació de 
planejament, el carrer de la mestre no existeix enlloc, al cadastre de Madrid no coneix ni aquesta zona, llavors 
pregunten com es pot solucionar, però els hi diuen que tenen un altre problema, ja que no només es va edificar sobre 
terreny privat sinó també sobre zona verda, per tant han de recuperar no només els privats sinó també les zones 
verdes, que per planejament els hi toquen. A partir d’aquí comencen a buscar zones verdes i al final i no es la última 
sorpresa que hi ha per desgràcia el que s’ha fet es jugar amb els diners dels valliranencs ja que regularitzar tot això 
costarà diners, perquè no només ho fan amb l’aparcament a l’any 1999 (any electoral), sinó que després al Parc del 
Pou és fa la mateixa operació 4 o 5 anys mes tard, els hi prometen als propietaris que els hi deixen construir i no fan 
escriptures ni res mes. 
Ara els propietaris diuen que ells volen el que es seu i tot això ara te unes conseqüències. No entén com es pot 
treballar d’aquesta manera tot i tenint majoria absoluta, i tenint diners. (continua fent una explicació sobre el tema). 
Recorda també que l’any 2007, edifici del Club de Futbol Vallirana (any electoral), és a dir que abans d’eleccions a 
fer les grans obres i tots a córrer. Fa una explicació de despesa de diner públic,  amb el conveni per fer un POUM per 
un import d’uns 245.000 euros, però que no es va poder executar ja que es destapava tot el que acaben de 
comentar.  
Ells el que volen es que tot sigui legal, i estigui escripturat. 
 
SR. IVAN GARCIA: Pregunta si quan van fer el canvi de Govern i havia un inventari del Patrimoni, i si aquets 
terrenys que no estan legalitzats s’han comptabilitzat els mateixos tot i que no estan a nom de l’Ajuntament. 
 
SR. SECRETARI:  Respon que sí que quan hi ha canvi de Corporació no el mateix any sinó el següent s’ha de 
verificar i aprovar, el tema es que el Patrimoni estigui actualitzat, cas contrari no es pot fer. Comenta que hi ha un 
Inventari però que no està actualitzat, i per tant no es pot aprovar. 
 
SR. INTERVENTOR.- Intervé i manifesta que l’Inventari  ha de tenir reflexa comptable, però que si  no hi ha res que 
reflexa, no el pot tenir, comenta que estan comptabilitats determinats immobles però que no coincideix. (fa una 
explicació sobre aquest tema) 
 
SR. D. FERRER.- Intervé i manifesta que avui s’estan dient moltes coses, però vol per una aclariments, comenta que 
aquesta es una opinió personal, però els que es dediquen a la política municipal, tenen un cert coneixement de 
moltes coses però no son tècnics especialistes en la matèria, creu que si a l’Ajuntament hi ha un secretari i els hi diu 
que el procediment administratiu s’ha de fer d’aquesta manera, ells com a polítics li fan cas o be si el tècnic 
d’Urbanisme fa el seguiment de l’obra, es el responsable de que allò es faci be, doncs penses que aquella persona 
ho haurà fet tot correctament. Continua dient que te la sensació de que avui s’estan posant de relleu unes coses que 
no tenen perquè amagar-les, i ell en concret no es sent al·ludit ja que confiava en que les persones feien be la seva 
feina.  
 
SR. T. GIBERT: Intervé i diu que ha demanat tornar a intervenir ja que el Sr. Milà ha introduït elements nous que no 
tenien res a veure amb el tema del futbol, i li agradaria aclarir algun d’ells, comenta que referent a l’informe que ha fet 
el Sr. Secretari li voldria preguntar qui custòdia els expedients i quin és el responsable d’aquest manteniment i/o 
actualització de l’Inventari del Patrimoni. 
LI comenta al Sr, Milà que a ell no li ha sapigut mai greu hi ho ha fet en mes d’una ocasió, reconèixer que s’hagués 
equivocat en diverses ocasions. Pel que fa al tema del POUM, diu que  no es va seguir el procés d’aprovació pel 
tema de que amb l’aparició de la crisi ,perdia una mica de sentit seguir treballant amb una cosa que no se li veia una 
utilitat immediata. Precisament una de les coses que feia i fa el redactat, que es vigent i correcte, en la seva primera 
part el que fa es reconèixer aquests errors de planejament i solucionar-los. Comenta també que no hi ha cap 
autorització en aquest Ajuntament per cobrir ni un pam de riera, perquè si els haguessin demanat no s’haguessin fet. 
(Continua fent una explicació sobre el tema del POUM). 
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SR. J.MILÀ: Intervé i responent al Sr. David Ferrer, li diu que pel fet de ser director en aquest moment, sap 
perfectament que no pots donar per pressuposat que els tècnics fan be seva feina, sinó que de tant en tant s’ha de 
supervisar i considera que això no s’ha fet. 
 
Responent al Sr. Teo Gibert diu que estan d’acord en  que si llegeixes el POUM si que es veuen els acords que 
s’havien arribat amb els propietaris, és a dir que aquí ja reconeixien que això no ho havien fet be i havien tirat pel 
dret, i això quan portes tants anys manant costa, i aquí ho deixa. 
 
SR- J. URREA: Intervé i manifesta que  ell també posarà un nou element, comenta que tot te el seu inici en 
l’aparcament i la propietat dels terrenys on es troba el mateix  i la manca de buscar zones verdes, es a dir si tens una 
zona verda i la tens de requalificar perquè s’han fet uns vials i una sèrie d’equipaments algun altre lloc que no es 
zona verda ho haurà d’esser per recompensar la que ara estic perdent. Llavors es quan es comencen a mirar des de 
La Barquera, tota la zona central, i els hi surt camp de futbol, riera, el CAP i el Parc de la Font del Rector, recorda 
que els tècnics son els mateixos, i en canvi estan parlant d’un procediment “impecable”, però hi ha uns terrenys, uns 
horts propietat d’algú, se’ls hi fa una expropiació forçosa es valoren impecablement hi ha una major cabuda, es 
deixen uns diners consignats, continua dient que quan convé si que saben fer els procediments correctament, 
afegeix que si tu en un moment donat tens una sèrie de responsabilitats, manes a uns tècnics que facin la feina, però 
la responsabilitat no es delega sinó que la segueixes tenint. 
 
SR. D. FERRER.- Intervé i manifesta que no creu que hi hagi cap tècnic a l’Ajuntament que pugui dir que se li han 
donat instruccions especifiques de que es saltes la “Llei a la torera”. Comenta que una cosa és la negligència per 
acció i l’altre és la negligència per omissió. 
 
SRA. ALCALDESSA:  Intervé i manifesta que el punt que es passa avui es la “REVISIÓ OFICI DEL CONVENI 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE VALLIRANA I EL FUTBOL CLUB VALLIRANA, EDIFICI SOCIAL SERVEIS CAMP DE 
FUTBOL”, i l’objectiu de aquest Equip de Govern és regularitzar, comenta que li agradaria poder dedicar més el seu 
temps com Equip de Govern en executar el seu programa o pla de govern, però la realitat es que part del seu temps 
és arreglar coses que no s’han fet correctament o seguint tots els passos legalment establerts, per omissió, insisteix 
en que si s’hagués tingut la plaça d’Intervenció coberta no creu que estiguessin passant moltes de les coses que 
passen, també la de Secretaria, ja que durant molt de temps es va tenir un secretari que potser no tenia la categoria 
que havia de tenir pel volum de municipi. Continua dient que aquí hi ha una responsabilitat, de la mateixa manera de 
dotar de personal suficientment format i amb els coneixements necessaris per tal de portar a terme tots els projectes 
que s’endeguen, i això es responsabilitat dels polítics tenir els tècnics preparats i formar-los, ells han tingut que fer 
formacions molt bàsiques de la Llei de Contractació perquè la gent no en sabia.  
 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 

PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), i les abstencions de 

CiU (6 vots) i PP (2 vots). 

 
 

Nº 9.- MODIFICACIÓ CONTRACTE ARRENDAMENT ADEC GLOBAL, C/ 
GARRAF 27. 
 
Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcadessa 
 

El 23 de juliol de 2010, el Sr. Josep Alemany i Rigol, com Alcalde-President de l’Ajuntament de 

Vallirana, i el Sr. Fernando Hernández Paños, com Administrador i representant de l’empresa 

Adec Global,S.L CIF B 65005977, van signar el contracte d’arrendament del solar situat al c/ 

Garraf 27, de propietat municipal, 
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Atès que les parts han acordat una modificació del contracte d’arrendament, a fi i efecte 

d’adequar la renda als preus de mercat actuals, 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa, de data 21 de novembre de 2013 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer.-  Modificar el contracte d’arrendament del c/Garraf 27 consistent en: 

a) Respecte a la part fixa d’1€ el metre quadrat mensual, queda fixada després de la 

reducció en 0,25€ el metre quadrat mensual. 

b)  Respecte a la part variable de 0,30 per tona de material per valoritzar que entra en la 

planta de valorització, queda fixada després de la reducció  en 0,15€ per tona de 

material. 

Segon.- Aquesta reducció sortirà efectes des de el dia 1 de desembre de 2013, i tindré efectes 

fins al 30 de juny de 2015, termini en el que quedarà sense efecte, llevat que les parts decideixen 

de mutu acord prorrogar-la, 

Tercer.- La efectivitat del present acord resta condicionada a l’estricte compliment per part d’Adec 

Global S.L, del Pla de Pagament que s’adjunta com annex al present acord, del deute contret que 

l’empresa te amb l’ajuntament. 

Quart.- Queden subsistents i sense modificacions la resta de clàusules i condicions del contracte 

d’arrendament abans referenciat. 

No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 

convenient. 

Votació: Aprovat per UNANIMITAT 

 
 

Nº 10.- APROVACIÓ SEUS ELECTORALS 
 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Jordi Urrea Clos 

 
Atesa la necessitat de facilitar l’exercici del dret de vot als ciutadans de Vallirana, 
 
Atesa la possibilitat de l’Ajuntament d’ampliar el número de seus electorals, d’acord amb l’Institut 
Nacional d’Estadística. 

 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa, de data 21 de novembre de 2013 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
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PRIMER.- Aprovar la distribució  de les seus electorals de la següent manera: 
 

Districte 1, seccions 1, 2, 3 y 4. El col·legi electoral estaria en: CEIP POMPEU FABRA, Av. 
Parellada, 5-7 
 
Districte 1, seccions 6 y 7. El col·legi electoral estaria en: CEIP CAMPDERRÓS, c/ Quixot, 1 
 
Districte 1, secció 5. El col·legi estaria en: LOCAL SOCIAL PLA DEL PELAC, C/Canàries, 8-10 
 
Districte 1, secció 8. El col·legi estaria en: RESTAURANTE EL LLEDONER, c/Riu Anoia, 1 
 
SEGON.- Publicar-ho a la pàgina web i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament. 

 
TERCER.- Comunicar aquest acord al Institut Nacional d’Estadística. 
 
SR. J. ALEMANY:  Intervé i manifesta que tal i com està redactat l’acord sembla que avui per avui ja hi hagin 8 
seccions electorals, i no hi son, com deia ara el Sr. Urrea hi ha una nova secció que és la 8 hi ha uns canvis. 
Comenta que aquest acord no està ben fet ja que primer s’haurien de tenir aprovades les seccions electorals i 
numerades correctament, i després la distribució dels diferents col·legis. Aquesta seria una raó d’ordre funcional, i 
per altre banda diu que no estan massa d’acord amb aquest planejament que complica la vida a tothom. Manifesta 
que el vot del seu grup serà en contra, per tot plegat. 

 
SR. J. URREA: Intervé i manifesta que en principi la decisió de prendre aquest acord és amb la intenció de facilitar el 
seu dret a vot al ciutadà, ja que han sentit per activa i per passiva eleccions darrera eleccions la problemàtica que te 
la gent que viu fora del Casc Urbà per accedir-hi i sobretot els diumenges a la tarda amb una N-340 com la que tenen 
patint cues, ha vegades hi ha gent que diu que no va baixar a votar per aquest motiu. El que han intentant es facilitar 
apart de la proximitat el fet de que els veïns no tinguin que patir les cues. 
 
SRA. ALCALDESSA. Intervé i li pregunta al Sr. Secretari si l’acord és correcte. 
 
SR: SECRETARI: Respón que potser que no existeixi la 8, però si el Ple de l’Ajuntament està d’acord en que hi 
hagin 4 seus i aquestes seccions el primer que s’ha de fer per part del Ple es adoptar aquest l’acord i desprès es farà 
tota la tramitació administrativa per tal de crear la nova secció.  
 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 

PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), i PP (2 vots), i els vots 

en contra de CiU (6 vots). 
 

  
Nº 11.- MOCIÓ EN DEFENSA DE LA INTEGRITAT I CONTINUÏTAT DE LA 
COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT, RECOLZEM EL MANIFEST D’ALCALDES 
DEL 5 DE JUNY I LA DECLARACIÓ DEL CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS 
DEL BAIX LLOBREGAT A FAVOR DE LA COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT 
DE 20 DE JUNY DE 2013. 
 
Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa. 
 
Atenent a la reforma promoguda pels governs de la Generalitat i de l’Estat sobre la gestió i 
l’organització dels ens locals, i al marge d’una anàlisi i posicionament més concret, considerem a 
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priori  com a inacceptable els parats de l’Avantprojecte  de Llei de Governs Locals de Catalunya 
que  afecten, específicament a la integritat i continuïtat de la Comarca del Baix Llobregat. 
 
Atenent que estan oberts els debats sobre aquest Avantprojecte i la reforma de les institucions 
locals, considerem necessari recolzar el Manifest d’Alcaldes del Baix Llobregat de 5 de juny i la 
Declaració del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat a favor de la comarca del Baix 
Llobregat de 20 de juny de 2013, en pro de la unitat històrica, territorial, social, cultural i 
econòmica de la comarca, per coincidir en el seu anàlisis i conclusions i perquè no sigui un 
Manifest exclusiu dels alcaldes o una declaració del Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat sinó de tota la població del Baix Llobregat 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa, de data 21 de novembre de 2013. 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

PRIMER.- Recolzar el Manifest d’Alcaldes del Baix Llobregat de 5 de juny i la Declaració del 

Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat a favor de la comarca del Baix Llobregat de 20 de 

juny de 2013, per la defensa de la integritat comarcal del Baix Llobregat. 

SEGON.- Informar d’aquest acord a tots els Ajuntaments, alcaldes i Consell Comarcal del Baix 

Llobregat, així com al Govern de Catalunya i als grups polítics del Parlament de Catalunya 

No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 

convenient. 

SR. IVAN GARCIA:  Intervé i manifesta que com es que és presenta aquesta Moció sobre un avantprojecte de Llei 

que encara no s’ha aprovat, pregunta si hi ha esmenes o es canvia, tal i com ha passat en moltes d’altres Lleis que 

passarà?. Comenta que el vot del seu grup serà l’abstenció. 

SRA. ALCALDESSA: Intervé i manifesta que la Moció ja diu que estan oberts els debats sobre aquest avantprojecte 

i que per tant consideren necessari ja que s’està discutint, que es sapigue quina és la posició en aquest cas de 

l’Ajuntament de Vallirana, aquest és el motiu i que cada grup polític defensi el que cregui convenient. 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 

PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), i CiU (6 vots) i 

l’abstenció del PP (2 vots), 
 

Nº 12. MOCIÓ PER GARANTIR ELS AJUTS DE BEQUES MENJADOR A LA 
COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT 

Llegeix i explica aquest punt la regidora Sra. Ruth Moreno Salazar. 

Atès que abans de l’inici de cada curs escolar es produeix la convocatòria pública per a 

l’atorgament dels ajuts individuals de menjador per raons socioeconòmiques, derivada de la 

valoració de les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars dels sol·licitants, 
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d’acord amb les normatives aprovades i consensuades amb els ajuntaments, i que correspon al 

Consell Comarcal el seu atorgament, finançant un 50% del cost del dinar. 

Atès que els regidors i regidores d’Educació i de Serveis Socials de la nostra comarca ja van 

manifestar en una carta a la Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la seva 

preocupació per la situació de la insuficiència de beques menjador, en un moment d’especial 

dificultat com l’actual, on cal que les administracions garanteixin allò que és bàsic, en aquest cas 

la prestació del servei escolar de menjador, una alimentació adequada i saludable a la població 

més vulnerable que són els infants i joves. 

Atès que les diferents administracions compartim la responsabilitat de vetllar pel benestar de la 

infància i l’adolescència arreu de Catalunya i que la col·laboració de tots els agents implicats és 

fonamental per garantir el benestar actual de l’alumnat, amb la finalitat de prevenir situacions 

d’exclusió social en el futur i de garantir la cohesió al nostre territori. 

Atès que la partida pressupostaria va quedar congelada en 3.014.791€, des del curs 2010-2011, 

mentre que la crisi econòmica persisteix, i que les sol·licituds de beques menjador del curs 2013-

2014 s’han incrementat en aproximadament un 20% més que el curs escolar anterior, arribant a 

8.989, 1.492 més que en el curs 2012-2013, de les quals tan sols 800 superaven la renda anual 

per càpita igual o inferior a 5.976€ (75% de l’IRSC) l’exigida a la normativa per a la concessió dels 

ajuts de menjador escolar, quan ja l’any passat més de 2.000 sol·licituds es van quedar sense 

atendre per manca de partida pressupostaria. 

Atès que la nota de tall aquest any ha pujat un punt, deixant fora a moltes famílies que fins ara ho 

rebien. Sent la demanda més alta registrada en els darrers 3 anys, com a signe d’alarma i de la 

delicada situació socioeconòmica que estan patint aquestes famílies, i un reflex que els municipis 

del Baix Llobregat estan patint un greuge comparatiu amb la resta de territoris de Catalunya pel 

que fa als barems d’atorgament de beques menjador. 

Atès que l’Escola és també un espai importantíssim i cabdal per contribuir en l’equitat, i és un 

element integrador per equilibrar les desigualtats socials, lluitar contra l’absentisme i el fracàs 

escolar. I això, implica que tenir garantit l’espai de menjador per les famílies més vulnerables 

significa també lluitar contra l’exclusió social. 

Atès que des del Consell Comarcal del Baix Llobregat es reivindica que no hi pot haver cap nen/a 

amb dèficits alimentaris. 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa, de data 21 de novembre de 2013 

Es proposa al Ple de la Corporació de prendre els següents acords:  

1. Exigir a la Generalitat i a l’Estat que cerquin solucions per fer front a la demanda de 

beques menjador escolar a la comarca. 
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2. Instar al Departament de Benestar Social i Família i al Departament d'Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya a garantir l'increment de partida que resulti necessari, el suport 

econòmic i de recursos per a solucionar aquesta problemàtica d’urgència social. 

3. Instar a la Generalitat a eliminar l’IVA que carrega les activitats de monitoratge dels 

menjadors escolars, així com de les activitats extraescolars. 

4. Exigir al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el pagament 

immediat de tot el deute corresponent a les beques menjador ja atorgades pels alumnes 

d'ensenyaments universals i obligatoris. 

5. Enviar aquesta moció a les Conselleries de Benestar i Família i d'Ensenyament de la 

Generalitat, als diferents Consells Escolars Municipals del municipis del Baix Llobregat, a 

la Federació de Mares i Pares del Baix Llobregat. 

No obstant això, el Ple de l'Ajuntament amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 

convenient.  

SRA. ROSA M. CAMPOS:  Intervé i manifesta que estan d’acord amb aquesta reivindicació, però tenint en compte 
que és una responsabilitat de la Generalitat, voldrien que en la proposta en el punt 1, desapareixes ja que diu  “Exigir 
a l’Estat que busquin solucions”, ja que està en mans de la Generalitat, comenta que si es suprimeix votaran a favor, 
cas contrari s’abstindran. 
 
SR. T. GIBERT: Intervé i manifesta que el seu Grup es al revés ja que en el punt 3 que diu “Instar a la Generalitat a 
eliminar l’IVA”, comenta que l’IVA no és un impost autonòmic,  li han de demanar a l’Estat. 
 
SRA. G. RIBERAS: Intervé i manifesta que quan donen les beques es dona el 50% i l’altre part la te que pagar la 
família, comenta que sempre ha considerat que és una mica injust perquè quan et donen la beca la família moltes 
vegades no te prou diners per pagar el 50% restant de tots els dies que es queda al menjador. Comenta que es una 
cosa que be defensant des de fa molts anys al Consell Comarcal i a totes les reunions que va, que es que es pugui 
gestionar aquest 50% d’un altre manera, és a dir ella està d’acord amb el que s’ha dit de que s’ha de garantir una 
alimentació equilibrada i sana de manera equitativa per a tots els nens, però si per exemple la mare o el pare estan a 
l’atur i fent recerca de feina, poden acumular que els dies que els pares estiguin a casa els nens puguin anar a dinar 
a casa, que també es una cosa necessària que crea vincle i família, i els dies que no, que els nens es quedin i no 
hagin de pagar aquesta quantitat, i per tant que es pugui gestionar diferent aquesta beca. 
 
SRA. R. MORENO:  Intervé i manifesta que això és per aquest curs escolar, ja que s’havia observat el curs passat 
que les famílies més necessitades  rebutjaven la beca del 50%, perquè no podien fer front al 50% restant, llavors per 
primera vegada s’ha legislat de forma diferent ja que hi havia algunes escoles que ja ho feien. Comenta que 
acumulaven 3 o 4 mesos o feien dinars amb dies alternatius, però es feia d’ “estranquis” perquè no estava recollit, 
ara aquest any els nens que tinguin el 50% de la beca, poden acumular els dies o be repartir-ho de diferent manera, i 
d’aquesta manera tenen la meitat dels dies escolars, el dinar garantit, ja que de l’altre manera quedava fora la gent 
més necessitada. (Continua fent una explicació sobre el tema) 
 
SRA. ALCALDESSA: Intervé i manifesta que no existeix cap impediment per tal de que es suprimeixi en el punt 3 
“Instar a la Generalitat a eliminar l’IVA”, i digui Instar a l’Estat, l’antre punt queda igual. 
 
Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 

PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), i CiU (6 vots) i 

l’abstenció del PP (2 vots). 
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SRA. ALCALDESSA: Autoritza a que abandoni el Ple, per motius personals  el regidor  Sr. Juan-
Manuel Arrabal Galisteo. 
 

 

Nº 13.- MOCIÓ SERVEIS SOCIALS  
 
Llegeix i explica aquest punt la regidora Sra. Ruth Moreno Salazar. 

“Vist que la proposta de l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local, en el cas que s’aprovi i s’apliqui a Catalunya, plantejaria una situació 
d’amenaça per a la continuïtat del sistema de serveis socials de responsabilitat pública, que al 
nostre país s’ha anat construint des dels anys 80.  
 
Atès que els serveis socials de proximitat són l’únic subsistema de benestar amb una fort 
component de descentralització, i que aquesta especificitat aporta molt valor a l’atenció a les 
persones i a la cohesió social, sobretot per el coneixement de les necessitats que dóna la 
proximitat i la capacitat que és té d’adaptabilitat a aquestes realitats específiques del territori. 
 
Atès que en l’actual realitat de patiment de sectors molt diversos i extensos de la ciutadania, 
posar en perill el sistema de serveis socials de proximitat constitueix un atac frontal a la garantia 
dels drets individuals i col·lectius aconseguits amb molts esforços durant l’etapa democràtica i 
suposa un retorn a èpoques passades de precarietat social, i que així mateix estaríem posant en 
perill un model de convivència, benestar, cohesió social, participació democràtica i qualitat de 
vida.  
 
Vist que per aquest motiu, en aquests moments que s’estan gestant el projecte de reforma de 
l’administració local, l’Ajuntament de Vallirana, mostra la seva preocupació per les greus 
conseqüències que comportaria per a la dignitat de les persones, la convivència cívica i la pau 
social el desmantellament del model de serveis socials arrelat al territori i al servei de les 
persones, especialment les més vulnerables.  
 
Vist que així mateix posem de manifest la importància d’aquesta proximitat,  que permet impulsar 
iniciatives com la Taula de Serveis Socials del Baix Llobregat, que s’ha convertit en un instrument 
per a garantir la cohesió social, des de la coordinació i articulació estratègica de les polítiques 
socials a la nostra comarca. 
 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa, de data 21 de novembre de 2013 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
   
PRIMER.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que insti al Govern espanyol i al 
Parlament espanyol a la eliminació del projecte de llei de la Disposició transitòria onzena. 
Assumpció per les Comunitats Autònomes de las competències relatives a serveis s socials. 
Instar, al mateix temps, a vertebrar polítiques públiques que enforteixin els serveis socials de 
proximitat de competència local. 
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SEGON.- En cas que s’arribi a aplicar la modificació que planteja aquest projecte de llei, 
l’Ajuntament de Vallirana, demana al Govern de la Generalitat a que insti al Govern espanyol i als 
legisladors estatals –i també als de Catalunya- a mantenir la continuïtat del finançament de la part 
corresponent a l’Estat del Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials per a les 
Corporacions Locals, assegurant el manteniment i funcionament dels serveis socials de proximitat 
en els governs locals. La situació social actual justifica la nostra exigència que, a més, respecta el 
principi de subsidiarietat establert per la Unió Europea (article 5 del Tractat de la UE).  
 
TERCER.- Així mateix, en cas que a Catalunya no s’apliqués la proposta del Govern espanyol 
sinó que s’apliqués la llei catalana, l’Ajuntament de Vallirana, insta al Govern de la Generalitat a 
garantir el finançament i el model actual a fi de mantenir els serveis socials de proximitat a tot el 
territori.  
 
QUART.- Comunicar el present acord a la Generalitat de Catalunya, perquè en tingui 
coneixement i als efectes.” 
 

No obstant això, el Ple de l'Ajuntament amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més convenient.  

 
SR. IVAN GARCIA:  Intervé i manifesta que aquí també el vot del seu grup serà l’abstenció, ja que vista la proposta de 
l’avantprojecte etc. etc. Comenta que prous problemes reals tenen com per dedicar temps a parlar de supòsits que no saben ni 
tant sols, si es faran o no. 

 

SR. T. GIBERT: Intervé i manifesta, que jo ho volia dir en la Moció anterior, comenta que a tots els punts on es fa referència al 
Consell Comarcal ha de dir Ajuntament de Vallirana, ja que cas contrari els acords estan malament. 

 

SRA. G. RIBERAS: Intervé i manifesta que el vot del seu grup serà favorable. Comenta que hi ha coses que no s’entenen ja 
que quan es legisla o es creen lleis es per millorar la situació de les persones, i no per anar en contra d’elles, convida al Sr. Ivan 
Garcia a que es llegeixi l’avantprojecte i llavors podrà veure del que estan parlant, i si això no l’indigna,  llavors segurament es 
que la seva sensibilitat envers a les persones que tenen necessitats no es la mateixa que te ella. Diu que si això s’aprovés i es 
tires endavant vol dir que cada vegada que una persona tingués una dificultat, en comptes de poder anar  els Serveis Socials 
del seu poble, se’n hauria d’anar ves a saber on. Es com si cada vegada que algú te una petita malaltia en comptes d’anar a 
l’ambulatori hagués d’anar a l’hospital, a varis kilòmetres lluny. (continua fent una explicació sobre el tema). 

 
SR. J. MILÀ:  Intervé i manifesta que les Lleis que es fan a Catalunya en aquesta legislatura habitualment s’han de pactar, 
perquè l’estructura del Parlament de Catalunya i la Llei de Govern Local ha tingut uns procediments, es pactarà, i l’avantprojecte 
segurament arribarà a unes modificacions o no. Comenta que al país veí això no passa i la prova la tenen amb la “Llei Wert” 
Es a dir aquí hi ha una majoria del PP en que el que podrien dir amb exactitud és que el 95% d’aquesta avantprojecte serà la 
Llei final, perquè s’aprovarà per “nassos”, per tant tot allò que sigui reaccionar, s’ha de fer i expressar. 
 
SR. IVAN GARCIA:  Intervé i li diu a la Sra. Riberas que la convida a que quan aquesta Llei s’aprovi,  la tornin a passar i si la 
voten en contra o s’abstenen llavors que els critiquin, però abans no. Segon, explica que en el Parlament s’ha demanat al 
Govern que es pugues l’import de les beques i CiU i ERC van votar en contra i ara els hi diuen que ells no tenen sensibilitat, no 
hi està d’acord. Desprès que parlen de majoria, diu que això es democràcia, el que guanya te majoria perquè la gent els vota i fa 
coses, diu que ja van tenir ells el tripartit 8 anys a Catalunya també majoria,  i així van acabar les coses. 
 
SRA. R. MORENO:  Intervé i manifesta que quan es passen  mocions com aquestes es fan una mica amb la intenció de evitar 
“tragèdies”, com deia la Sra. Riberas els usuaris ara els tenen a prop i saben on han d’anar, si això arriba a passar no sabran on 
acudir, però el que es mes greu, diu que hi hauria usuaris que no podrien ni accedir perquè els hi estant pagant les targetes de 
transport. S’està agreujant la situació de tal manera que no te cap lògica. 

 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 
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PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), i CiU (6 vots) i 

l’abstenció del PP (2 vots), 

 

 
Nº 14.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
 
SRA. R. GARCIA: 
 

Informa de les activitats de la Regidoria de Joventut Cooperació i Igualtat. 

 

-En primer lloc llegeix el Manifest de 25 de novembre, Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les 

dones. 

 

-Informa que el dimarts 26 va començar de nou el taller de la dona immigrant al Casal de Joves. 

 

-Informa que ja finalitza l’última edició de l’Agenda Jove d’aquest any, i de tots els cursos que s’han portat a terme, 

amb una participació de 200 persones. Destaca també que l’ús de les aules d’estudis ha augmentat aquest any un 

34%. 

SRA. E. ROMERO: 

Informa de les diferents activitats de la  Regidoria de Recursos Humans. 
 
-Dona compte dels Decrets en matèria de personal,  i llegeix els mateixos. 
 
Informa de les diferents activitats de la  Regidoria de Participació Ciutadana. 
 
-Informa de l’èxit de la tercera passejada nocturna, conjuntament amb la Regidoria de Joventut el dia 15 de 
novembre de 2013 al Parc Central, amb la particularitat, que no ha estat a la muntanya sinó al cas urbà. Explica com 
va anar tot aquest procés i comenta que la participació va ésser de 399 persones que es van dividir en 29 grups de 
entre 4 i 60 anys, l’activitat va concloure amb una xocolatada. Espera que això tingui una continuïtat ja que la gent els 
hi fet saber que s’ho van passar molt be. 
 
-Informa que s’ha aplaçat el taller de participació que estava previst fer el dia 9 de novembre i que es farà coincidint 
amb les activitats previstes per la festivitat de Sant Sebastià. 
 
SRA. R. MORENO: 

Informa de les diferents activitats de la  Regidoria de Serveis Socials i Ensenyament  

-Informa que aquest proper diumenge l’Associació FAREM celebra el Dia Internacional de les persones amb 
discapacitat i fan una festa al Parc Central a partir de les 10’30 hores la qual està oberta a tothom que hi vulgui 
assistir i participar. 
 
-Informa que aquest cap de setmana a Vallirana, hi hauran persones que estaran treballant per la campanya de 
recollida d’aliments, GRAN RECAPTE que s’organitza des del Banc d’Aliments. Demana que tothom que pugui hi 
participi. 
 

SR. A. GARCIA: 

Informa de les diferents activitats de la  Regidoria de Medi Ambient, Medi Natural i Paisatge Urbà. 
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-Informa  de la campanya d’enguany sobre el tractament de l’eruga processionària del pi, que es va iniciar el dia 13 
de novembre finalitzarà la propera setmana. Remarca que hi ha hagut dies de vent i pluja que no han pogut fer el 
tractament i per aquest motiu s’ha retardat una mica. 
 
-Informa que dins de les millores programades a la Deixalleria Municipal, aquest mes de novembre s’ha instal·lat un 
correu compactador per tal d’aprofitar l’espai de les caixes i estalviar en el nombre de viatges que es fa a les plantes 
de tractament, fonamentalment a les fraccions de voluminós de fusta i de la resta vegetal. 
 
-Informa sobre la campanya de l’esporga de l’arbrat viari que es va aprovar el Plec de Clàusules per un període de 
dos anys, avui s’ha signat el contracte i a ben segur la propera setmana ja començaran. 
 
SR. J. MILÀ: 

Informa de les diferents activitats de la Regidoria de Promoció Econòmica i noves Tecnologies. 
 
-Informa  dels cursos de formació: Comença pel curs d’idiomes, un d’anglès amb un total de 51 persones i ara 
començaran aviat el curs de conducció segura de carretons elevadors, i s’ha fet també el d’higiene alimentaria en el 
qual hi han participat 21 persones. 
 
-Informa que el projecte de cooperatives de Vallirana ja ha entrat a la seva última fase, explica que el 15 de 
novembre ja va finalitzar la formació i ara durant un mes les sis possibles empreses que es constituiran estan 
preparant el Pla d’Empresa que presentaran el dia 16 de desembre a un jurat composat per diferents persones de la 
Generalitat, Federació de Cooperatives i altres actors importants en el sector de l’ocupació. Comenta que cada grup 
que vol formar una cooperativa tindrà mitja hora per presentar el seu Pla d’empresa i explicar quin es el seu projecte. 
Fa una explicació sobre aquest tema i de l’acte del dia 19 de desembre. 
 
-Informa que als projectes d’aturats de llarga durada ja estant treballant les persones que van contractar. 
 
-Informa que degut a que el tema de consum cada cop va a més ara s’ha decidit obrir  l’oficina de consum, els 
dimarts pel matí. 
 
-Informa de que la Fira de Nadal ja esta anunciada, de moment hi ha 45 participants confirmats i a més a més faran 
una sèrie d’activitats lligades amb la marató. 
 
-Informa que han pres una decisió, pel que fa al Mercat Antic i Vell, en un últim intent de reconduir una mica la cosa, 
ja que és un mercat que els hi està costant de mantenir i l’han traslladat al Parc Central. 
 
-Informa que vista l’activitat que hi ha a la Rambla de la Sobirania han decidit posar un WC fix a la mateixa. 
 
-Informa que pel que fa al tema de subvencions a l’ocupació, comenta que legalment i fins que estigui aprovat 
oficialment el Pressupost les bases de les subvencions no es poden aprovar, però que es va comprometre a explicar 
quines son les línies generals.  
Recorda que estan parlant de 75.000 euros, fa una explicació totes aquestes línies generals, i d’aquí van adreçades 
aquestes subvencions. Comenta que les bases es passaran pel Ple. 
 
-Informa que el divendres passat fan fer una sessió de treball de presentació del projecte de turisme a Vallirana, amb 
entitats del poble, empresaris, propietaris i altres per ensenyar-los el projecte i també per fer la proposta de treballar 
plegats per tirar-ho endavant. Comenta que es cert que hi ha una sèrie d’accions  que ja explicaran que endega 
l’Equip de Govern de “mutuo propio”, i fa una explicació de la resta de projectes així com del seu funcionament. 
Espera que aquest tema és pugui aprovar el Ple de gener de 2014. 
 

SR. J. URREA: 

Informa de les activitats de la Regidoria d’Urbanisme Habitatge i Mobilitat. 
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-Informa de les obres que s’estan duent a terme al Complex Esportiu Municipal , que esta previst que finalitzin el mes 

de desembre i que es faci una inauguració més formal coincidint amb la propera festivitat de Sant Sebastià. 

SRA. E. ROMERO: 

Intervé i manifesta que quan ha informat de la passejada nocturna s’ha oblidat de donar les gràcies a la gent del 

Grup de Teatre del Casino i del Grup d’Esplai, ja que sense ells evidentment la passejada no funcionaria, comenta 

que els col·laboradors per a ella son el mes important. Sap que sortirà l’agraïment a la revista però vol que quedi 

constància al Ple. 

SR. J. MILÀ: 

Intervé i manifesta que com recordaran el passat exercici per Nadal, van trobar una formula perquè es pogués 

utilitzar el fons social dels treballadors de l’Ajuntament de Vallirana, i abans de trobar una solució definitiva en 

poguessin treure profit d’aquesta quantitat de diners que està reservada per fons social, i el mitjà va ésser compartir-

ho en tic kets a invertir en comprar dins del comerç de Vallirana, explica que aquest any s’ha tornat a fer, i la Unió de  

botiguers estan molt contents i els treballadors de l’Ajuntament també. Estant parlant de més de 18.000 en compra 

directa. Estant a l’espera de que al Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Vallirana trobi la solució d’aquest fons 

social per al proper any. 

SR. ALCALDESSA: 

 
Informa i dona compte dels següents temes: 
 
-DONA COMPTES JUNTES DE GOVERN LOCAL  (18 SETEMBRE A 6 NOVEMBRE 2013) 
 
-DONA COMPTE DECRETS (20 SETEMBRE A 22 NOVEMBRE 2013) 
 
-Informa sobre el gran problema dels vallirananecs pel que fa al tema de la variant inacabada de la N-340 al seu pas 
per Vallirana. Comenta que les últimes noticies que tenen sobre la mateixa, son agredolces ja que van tenir a 
Vallirana fa un parell de setmanes a la Diputada i Vicepresidenta del Congrés dels Diputats Sra. Dolors Montserrat 
del PP, que va venir a presentar en persona l’esmena que va fer el PP als Pressupostos Generals del 2014. Aquesta 
esmena que ha fe el propi PP, ha sigut la de incorporar trenta milions d’euros per la variant, però que s’incorporen en 
diferents anualitats, 200.000 euros per l’any 2014, 23.000.000 euros pel 2015, i la resta pel 2016 i 2017. Aquesta 
noticia els hi agrada pel fet de que s’hagi rectificat i s’hagi obert aquesta partida pel 2014, que farà que les obres es 
puguin reprendre, però lamenten que no estigui tot l’import que faria falta per finalitzar les esmentades obres, que 
actualment  és de 75.000.000 euros. No obstant els hi agrada molt que l’obra comenci, i també aquesta Diputada es 
va oferir a poder aconseguir-nos una reunió amb el Secretari d’Estat d’Infraestructures, i amb aquest senyor poder 
concretar més aquest inici de les obres al desembre de 2014. Estant pendents d’aquesta reunió, a la qual està 
previst que assisteixi un representant de cada grup polític del Consistori i també d’un representant de la Comissió de 
de la Variant, en aquest sentit cada grup polític es pagaria el seu bitllet a Madrid i al representant de la Comissió de 
la Variant li pagaria el Consistori.  
Comenta també que ja és decidirà si es fan més accions reivindicatives. 
Recorda a tothom que aquesta Comissió és oberta i que qualsevol persona que es vulgui incorporar, ho pot fer. 

 
Nº 15. - PRECS I PREGUNTES 
 
SR. IVAN GARCIA: 

 

Intervé i manifesta, que li han comunicat que aquesta reunió a Madrid serà la primera quinzena de gener, que és 

quan els podran rebre. 

Comenta que pel que fa a accions reivindicatives, ell personalment veient que dins d’un any les màquines han d’estar 

aquí no les faria, i precisament una de les coses que va dir la seva companya Dolors i per aquest motiu aniran a 
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Madrid el gener, i espera que trimestralment es faci una reunió i espera que finalment això comenci i acabi, creu que 

si van allà tots i pressionen ho poden aconseguir, millor això que res. Espera que no hi hagi cap canvi de govern i si 

n’hi ha que es preguin aquest tema seriosament. 

 

Li comenta al Sr. Milà que en l’anterior Ple va dir que la reducció del 2% d’IBI serien uns 150.000 euros i a la 

Comissió Informativa va dir que eren 150.000 euros ho te apuntat, per aquest motiu li ha sobtat que avui digues 

75.000 euros, vol que li aclareixi. 

 

Pregunta també si son empreses i autònomes i no només persones jurídiques. 

 

SR. D. FERRER: 

 

Intervé i manifesta que estan escamats de que l’Estat faci una Llei de Pressupostos i desprès la incompleixi, per tant 

ell mantindria les mobilitzacions si es possible. 

 

Pregunta al Sr. Milà, respecte al que ha comentat sobre els plans d’empresa que s’han fet a nivell de cooperatives, 

col saber si s’ha donar suport des de Promoció Econòmica a la elaboració dels mateixos, o be s’ha fet per un suport 

extern. 

 

Li comenta al Sr. Suñè, un tema que ja suposa que en son conscients, comenta que a Vallirana Park,  i suposa que 

també a molts d’altres indrets, l’ apagada de l’enllumenat, d’un si i un no, està incomplint la normativa de il·luminació 

o de requisits fotomètrics. Ho diu perquè hi ha diferents trams de la urbanització en que coincideix que hi ha dues 

faroles seguides apagades, això provoca unes zones fosques i que la gent estigui angoixada per aquest motiu. 

Demana si es pot pujar la intensitat d’aquests fanals. 

 

SR. J. MILA:  

 

Intervé i responent al Sr. Ivan Garcia, diu que en cap cas podien ser 150.000 euros ja que si fan el compte sobre l’IBI 

a cobrar la quantitat és 90.000 euros, però amb un criteri raonable l’Interventor que els deixa, i ell hi està d’acord, 

apliquen en tot el pressupost i tot el criteri de caixa, es a dir al final tenen present el que han cobrat i no el que 

podrien arribar a cobrar,  i això es queda en 75.000 euros, perquè es la mitjà que cobren. 

 

Respecte al suport a les Cooperatives ja ho va explicar en el seu moment, de tota manera la informació està a 

disposició de tothom a la Web de Vallirana. 

 

SR. O. SUÑE: 

 

Intervé i responent al Sr. David Ferrer, diu que te raó en l’apreciació de que no compleixen la normativa de 

il·luminació a la via pública, però tal i com ha comentat la Sra. Alcaldessa, en el Pressupost pel 2013, van tenir que 

prendre decisions per poder arribar a pagar el que tenien que pagar, però precisament avui han tingut la visita de 

Diputació a la qual li van encomanar una auditoria per saber les deficiències que tenen i com poder estalviar i  tornar 

a tindre la llum a tot Vallirana, sense pagar més del que estant pagant ara. Comenta que a ben segur el mes de 

gener tindran els plecs per poder fer un contracte de manteniment i de gestió d’energia que garanteixi l’enllumenat de 

tot Vallirana, sense tenir que pagar ni un euro mes. Diu que si hi ha dues faroles seguides sense llum que els hi 

comuniquin ja que segurament es deu a que hi ha alguna bombilla fosa. 

 

SRA. ALCALDESSA: 

 

Intervé i manifesta que com ja saben des de aquest Equip de Govern no és vol fer bandera,  ja que creuen que es un 

problema que tenen tots els valliranencs i valliranenques  i que han d’anar de la ma,  i que quan ho 
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 solucionin ho hauran fet tots junts, per aquest  motiu es va crear la Comissió de la variant formada per tots els partits 

polítics d’aquest Ajuntament i també es va obrir a la ciutadania perquè poguessin participar-hi. Demà tenen una 

reunió i si en la mateixa és decideix de continuar amb les reivindicacions es faran. 

 

 
I sense cap més temes a tractar,  la Sra.Alcaldessa aixeca la sessió quan són les 24,38  hores. 
De la que s’estén la present acta, que en dono fe. 
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