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ACTA     DE    LA     SESSIÓ     CELEBRADA     PEL    PLE    ORDINARI    DE 
L’AJUNTAMENT EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2014  
 

 

Vallirana, 25 setembre  de 2014. 
 

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 MARTÍN 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 
Justifica la seva absència la Interventora Sra. Montserrat Jorba Muñoz 
 
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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SRA: ALCALDESSA: Intervé i manifesta que abans de començar aquest Ple, volen introduir des 
del Grup del PSC, una Moció sobre el posicionament del PSC davant de la consulta del 9 de 
novembre, que espera que també sigui compartit per altres grups. 
 
Es passa a votació la urgència de la incorporació d’aquesta Moció al Ple que passaria a ser el 
punt nº 8. 
 
Votació: Aprovat per UNANIMITAT 

 
SR: ALEMANY: Intervé i manifesta que ja que han entrat una Moció d’urgència,  ells també en 
tenen una, demana que s’incorpori al Ple,  que fa referència a Moció en suport de les iniciatives 
internacionals per defensar la llibertat religiosa i denunciar la persecució dels cristians al món, 
especialment a Síria i l’Iraq 
 
Es passa a votació la urgència de la incorporació d’aquesta Moció al Ple que passaria a ser el 
punt nº 9. 
 

Votació: Aprovat per UNANIMITAT 

 
 

Nº 1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es passa a votació l’acta del Ple de 31 de juliol de 2014 

 
Votació: Aprovada per UNANIMITAT 

 

Nº 2.- PROPOSTA AL PLE DE LA CORPORACIÓ PER A L’APROVACIÓ DE LA 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 07/2014 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE 

CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI 

Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa: 

Per Providència de l’Alcaldia d’18 de setembre de 2014 s’ha iniciat l’expedient de Modificació de 

Crèdit núm. 7/2014, per tal de poder atendre i encaixar una sèrie de necessitats que es preveuen 

meritar en el decurs de l’exercici 2014. 

Per poder atendre les despeses esmentades a la providència i per les quals s’estima que les 

aplicacions pressupostaries vigents no siguin suficients per tal d’encaixar la despesa a meritar, 

es considera necessari la tramitació del present expedient de Crèdit Extraordinari i Suplements 

de crèdit que es preveu finançar mitjançant baixes d’altres aplicacions pressupostàries que 

s’estimen reduïbles sense pertorbació del servei. 

Atès l’informe de la Intervenció Municipal de data 18 de setembre de 2014, 

Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 18 de setembre de 2014, 
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NORMATIVA APLICABLE 

 

 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals (TRLRHL) 

 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es Desenvolupa el Capítol Primer del Títol 
Sisè de la Llei 39/88, en matèria de pressupostos (RP) 

 Reial Decret 429/1993, de 26 de març, d’aprovació del Reglament dels Procediments de 
les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial. 

 Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del Model 
Normal de Comptabilitat (ICLS) 

 Bases d’Execució del Pressupost (BEP) 

 Reial Decret  1174/1987, de 18 de setembre pel qual es regula el Règim Jurídic dels 
Funcionaris d’Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional 

 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el 18 de setembre de 2014 
 

Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels acords següents acords: 

 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de Modificació de Crèdit número 7/2014 del Pressupost de 
l’Ajuntament de Vallirana per l’exercici 2014 en la modalitat  de suplement de crèdits i crèdits 
extraordinaris que es finançaran mitjançant baixes d’altres aplicacions pressupostàries d’acord 
amb la següent descripció: 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
 
Pressupost de Despeses – Crèdits en Baixa 
 

Org. Prog. Econ. Descripció C.Inicials Decrement C. Totals 
446 17201 22710 Parcel.les privades 115.000,00 70.000,00 45.000,00 

432 45900 60800 
Construcció Pont Seva 
Negra 

888.000,00 140.000,00 748.000,00 

611 92900 61900 Fons de Contingència 64.000,00 26.400,00     37.600,00 

 

Total                    1.067.000,00      236.400,00       830.600,00 

 
Pressupost de Despeses – Crèdits en Alta 
 

Org. Prog. Econ. Descripció C.Inicials Increment C. Totals 
454 23401 22606 Cursos casal  joves 20.000,00 6.000,00 26.000,00 

452 34299 22114 Material esportiu 4.000,00 9.000,00 13.000,00 

444 15101 21000 
Brig.obres/mant/cons.vies 
públiques 

165.976,82 46.000,00 211.977,00 

445 17100 21001 
Mant.conserv.parcs 
infantils 

12.500,00 10.000,00 22.500,00 

128 92600 22200 
Telefonia fixa-serveis 
telecomunicacions 

40.000,00 15.000,00 55.000,00 

129 92001 21200 
Edif.corp reparació 
manteniment conservació 

39.705,49 14.000,00 54.705,00 

313 23106 4800 Ajuts suport educatiu 16.000,00 20.000,00 36.000,00 

432 45900 60902 Accessibilitat passatge 0,00 70.000,00 70.000,00 
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Ajuntament 

443 16400 60903 Nous Nínxols 0,00 46.400,00 46.400,00 

Total                            298.182,31       236.400,00            534.582,00 

 

 
 
SEGON.- Modificar l’annex d’inversions, per tal que quedi, d’acord amb el següent quadre 

explicatiu: 

 

 

TERCER.- Modificar l’annex de subvencions per tal de reflectir les següents: 
 

- Grup d’Esplai  : 250,00 € 
- Carrer San Mateu: - 250,00€ 

 
QUART.- Donar trasllat del present acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
CINQUÈ.- Exposar al públic l’expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 

mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.  

En cas que no es presentessin reclamacions, l’acord s’elevarà automàticament a definitiu. En cas 

contrari, el Ple de la Corporació disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 

període d’exposició pública, per resoldre-les.   

Any Òrgan 
gestor 

Núm. Denominació Despeses 
Previstes 

Ingressos 
Previstos 

2014 ENTIT 1 PARC INFANTIL PARC DE LA BASSA 14.210,94  

2014 ESPOR 1 PROJECTE AREA ESPORTS CAMINS SALUDABLES 13.500,00  

2014 INFOR 1 EQUIPS PROCES D'INFORMACIO 20.000,00  

2014 JIMS 1 MODULS QUIQUIRIQUIC 90.940,19  

2014 SSGG 1 MOBILIARI OFICINA 1.500,00  

2014 STURB 6 ENLLUMENAT PAISOS CATALANS 19.721,18  

2014 STURB 7 ESCULLERA DE LES SEDES 27.447,65  

2014 STURB 4 CLAVEGUERAM LLEDONER (C RIPOLL) 91.000,00  

2014 STURB 9 PONT SELVA NEGRA 888.000,00 510.000,00 

2014 STURB 10 EXPROPIACIONS 400.000,00 400.000,00 

2014 STURB 1 CONSTRUCCIO ESCALES PASSATGE LLUIS COMPANYS 5.934,13  

2014 STURB 2 ADEQUACIO PAVIMENT CARRER RIERA 11.000,00  

2014 STURB 11 C EDUARD TOLDRA 39.136,21  

2014 STURB 12 ARRANJAMENT C ESTRELLA 19.200,00  

2014 STURB 8 ESCULLERA CASAL JOVES 9.000,00  

2014 STURB 3 ENLLUMENAT BASSIOLES 16.608,04  

2014 STURB 5 ADEQUACIO AV PARELLADA 44.952,79  

2014 STURB 13 XARXA CLAVEGUERAM 189.462,59 189.462,59 

2014 STURB 14 ACCESSIBILITAT PASSATGE AJUNTAMENT 70.000,00  

2014 SCEMENT 1 NOUS NÍNXOLS 46.400,00  

      

   TOTAL 2.018.013,72 1.215.862,59 
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No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui mes 

convenient. 

SRA. ALCALDESSA: Intervé i manifesta que en l’apartat de despeses es farà una baixada de 70.000 euros en la 
partida de parcel·les privades que això son els diners que estaven destinats a poder fer intervencions a les mateixes 
conegut com PPU. Desprès hi ha una baixa de 140.000 euros en la partida de la construcció del Pont de la Selva 
Negra, i també es passen els 26.400 euros del fons de contingència a un altre partida d’inversió per tal de que es 
puguin utilitzar aquests diners. És a dir, que serien partides del Pressupost amb les quals veu l’evolució que estant 
tenint i per tant poden disposar d’aquests diners per altres partides. Continua dient que creu que sobretot s’han de 
felicitar perquè la previsió que tenien en la construcció del Pont de la Selva Negra, hi havia una estimació inicial de 
888.000 euros, però la setmana passada quan es van obrir les pliques s’ha aconseguit una baixada del cost de 
l’obra de la part del pont. Comenta que a banda del pont també falta la construcció del parc que anirà al costat, tot i 
això han vist que poden destinar 140.000 euros a altres partides, probablement més endavant ja anuncia que hi 
hauran mes modificacions de pressupost perquè creu que encara es pot ajustar més aquest pressupost i si tenen 
disponibilitat es destinaran aquests diners a d’altres projectes o serveis del municipi que siguin necessaris.  

La destinació total d’aquests 236.000 euros son:  

-6.000 euros d’increment a la partida de cursos al Casal de Joves, recorda que els mateixos es financen íntegrament 
per les quotes que tenen els usuaris, però tot i que hi hagi aquesta entrada, ara mateix la normativa pressupostaria 
no permet que encara que tinguin més ingressos, això pugui quedar reflectit, i puguin incrementar la partida de 
despeses, llavors s’han d’utilitzar despeses que sobren d’altres partides. 

-9.000 euros a material esportiu. 

-46.000 euros al que és manteniment i conservació de vies públiques. 

-10.000 euros per manteniment i conservació de parcs infantils 

-15.000 euros per telefonia fixe. 

-14.000 euros per manteniment i conservació dels edificis de la Corporació. 

-20.000 euros per beques de suport educatiu. 

-70.000 euros per fer una inversió d’accessibilitat al passatge de l’Ajuntament, que uneix el carrer Major amb serveis 
tècnics i l’aparcament central. És posarà un ascensor. 

-46.400 euros per fer una inversió per a la construcció de nous nínxols al Cementiri Municipal. (fa una explicació 
sobre el tema) 

-També es modifica l’annex de subvencions per tal de que Grup d’Esplai reculli la subvenció pel sopar dels veïns del 
carrer Sant Mateu, els quals no estan constituïts com a Associació. 

SR: T. GIBERT: Intervé i diu que és únicament ja que cas contrari desprès no quadrarà que entén que s’haurien de 
refer perquè el pressupost de despeses en el 129 que diu edificis de la Corporació, manteniment i conservació, la 
consignació inicial son 39.705,49 euros, s’incrementen 14.000 i la suma son 54.705 euros, i si no s’equivoca son 
53.705,49 euros. 

SR. J. ALEMANY: Intervé i diu que també han de tenir en compte, que en el pressupost de despeses, crèdits en 
caixa, ala 611 del fons de contingència també quan posin inicial 64 decrement 26 el total no es 0 sinó que és 37.600. 
Demana que ho modifiquin. 

Continua dient que ja tornen a estar al davant d’una nova modificació de crèdit la nº 7, que surt a més d’una 
modificació per Ple Ordinari, ja sap que l’Alcaldessa els hi diu que faran totes les que siguin necessàries, però això 
demostra una  manca de previsió pressupostària i que van sobre la marxa, i això els porta a cometre errors 
importants, diu que de fet en l’última Comissió Informativa quan els van informar del que anava a aquest Ple no els 
hi van dir res i ara ho han incorporat. Comenta que el tema dels nínxols del Cementiri és un tema greu, ja que al 
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Cementiri de Vallirana no hi hagi a hores d’ara nínxols disponibles (amb això no vol dir que hagi un sobrant o un 
restant de nínxols d’aquells mes petits, de beneficència o que estant per allà) nínxols normals per poder fer servir no 
n’hi han, i la prova es quan hi ha hagut necessitat doncs per la defunció que hi va haver-hi la vigília de la Festa 
Major aquests nínxols que diuen que hi ha no es van posar a disposició de la família perquè no estaven disponibles, 
per tant al Cementiri de Vallirana avui per avui no hi ha nínxols disponibles, i això es una manca de previsió greu, ja 
que es una cosa que per poc que el responsable se’n cuidi va veient que es van consumint. Diu també que li 
agradaria veure en quin punt s’executa la illa nova perquè s’hauria de fer d’una manera que no impedís desprès el 
poder créixer correctament. 

En el resum de pressupost per capítols troben a faltar quan es fa una modificació sobretot quan es modifiquen els 
capítols, tenir un nou resum i també demanen que a partir d’ara les modificacions s’incorporin a aquest resum per 
tenir-lo quadrat al dia, ja que ara no el tenen i es perd al llarg de les diferents modificacions que per sistema estan 
acostumats a fer, ja que això modifica l’estructura inicial del pressupost. Manifesta que el vot del seu grup serà 
negatiu. 

SR. A. GARCIA: Responent com a regidor encarregat del Cementiri Municipal, diu que si no hi ha nínxols nous 
potser ell és el responsable, però li comenta al Grup de CiU que la situació econòmica que ara tenen no es la 
mateixa que tenien fa dos mesos i fa dos anys encara pitjor. Continua dient que si es manca de bona gestió li 
recorda que el seu grup van fer la concessió per a la construcció del tanatori i també podien haver pensat en 
incloure la gestió del Cementiri, amb la qual cosa s’haguessin anat construint tots els nínxols que calguessin 
juntament amb el contracte de manteniment i gestió, no tant sols no van fer això sinó que quan van fer el contracte 
van preveure un cànon del 5% dels serveis que es fessin i no es van encarregar mai de reclamar-lo, això ho van fer 
quan es van adonar que mai l’havien cobrat a l’empresa. Explica que la manca de nínxols no es certa ja que n’hi han 
14 disponibles, i més que estan en procés de recuperació. Admet que de nous no n’hi ha, però no es pot pretendre 
que sempre hi hagin nínxols nou a estrenar, al final és un servei que tenen la capacitat que tenen dins del municipi i 
el que ells també van fer amb la modificació del Reglament que regula la Concessió dels drets funeraris, és limitar 
aquesta concessió a 50 anys i no com ells la tenien a 99, això hagués provocat que tinguessin que anar creixent i 
acabar fer nínxols a tota la muntanya, com ha passat a la muntanya de Montjuic.  Pel que fa a que tinguin tota la 
informació sobre la gestió del Cementiri hi està totalment d’acord. (continua fent una explicació sobre aquest tema). 

SRA. ALCALDESSA:  Intervé i manifesta que creu que ha quedat prou clar aquest tema, comenta que sí que estan 
fent una bona gestió pel fet d’anar ajustant el pressupost municipal a la realitat que es van trobant. Creu que es una 
bona noticia el fet de que es pugui construir el Pont de la Selva Negra que tant i tant han estat batallant per ell, pel 
qual esperaven tenir una subvenció de la Generalitat PUOSC i que finalment no vindrà, però al poder aconseguir 
aquesta rebaixa fa que puguin utilitzar aquests diners amb altres projectes i serveis que son totalment necessaris pel 
municipi. Llavors en tant en quant tinguin altres possibilitats de poder modificar el pressuposti anar ajustant ho faran 
d’aquesta manera, que es una bona gestió (continua fent una explicació sobre el tema) 

SR. J. ALEMANY: Intervé i manifesta que haurien de reconèixer que s’han encantat i que el que ha dit el regidor 
son “excuses de mal pagador”, i “ marejar la perdiu”, comenta que una cosa és el tanatori amb la seva concessió i 
l’altre cosa son els nínxols, i el que és cert es que quan ells van entrar a l’Alcaldia hi havia nínxols disponibles que 
els hi ha durat fins ara, però havien d’haver posat en marxa la construcció d’una illa nova per tal de fer front a les 
noves necessitats. La pregunta es: Es va posar a disposició de la família del difunt d’aquell cap de setmana cap 
nínxol? La resposta ell la sap que és que no,  perquè no n’hi havia cap de disponible. Continua dient que potser si 
hagués sigut entre setmana s’hagués pogut fer alguna cosa més, potser si, però aquesta no es la solució correcte. 
Lamenta que s’hagi arribat a aquesta situació i demanen que de cara a un futur poder participar de quin és el 
projecte que es posi en marxa d’ubicació d’aquesta nova illa per evitar mals majors de futur. El Cementiri te terrenys 
al costat de titularitat municipal, però això s’ha d’ordenar d’una manera que tingui coherència. Pel que fa al que deia 
el regidor de que tota la muntanya s’ompliria de nínxols, diu que no es veritat ja que la tònica era i si s’ha fet de no 
vendre cap nínxol abans d’hora sinó tenir-ne de disponibles per a les famílies que no en tenen, ja que molta gent de 
Vallirana de tota la vida si que en tenen, però d’altres no, o be que en tenen però els moren dos familiars seguits i no 
els poden enterrar perquè no fa el temps. 

SR. A. GARCIA: Intervé i manifesta que entén que això vol dir que amb aquesta modificació de crèdit, en la qual és 
preveu es una partida per construir nínxols nous, votaran a favor. 

SRA. ALCALDESSA:  Intervé i manifesta que porten més de tres anys de govern i encara no havia sentit mai per 
part del Grup de CiU, cap petició de demanar la construcció de nínxols o qualsevol altre cosa. Comenta que el cas 
que diu ell, del cap de setmana es va solucionar. Explica que ella te a les seves mans a dia d’avui d’un informe 
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tècnic en el qual diu que hi ha 14 nínxols disponibles, el que passa es que no estava informada l’empresa que fa 
aquesta tasca, llavors al ser cap de setmana hi va haver-hi el problema però va quedar resolt. Ara el que fan es 
posar els recursos necessaris perquè això no torni a succeir. 

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 3. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL  COMPTE GENERAL 2013 DE 
L’AJUNTAMENT DE VALLIRANA 

 
Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa 
 
Atès que la Comissió Especial de Comptes celebrada el dia 30 de juliol de 2014 va dictaminar 
favorablement el Compte General de l’Ajuntament de Vallirana 2013,  

Atès que durant el període d’exposició al públic es van presentar una sèrie d’al·legacions,  
 
Atès que la Comissió Especial de Comptes es va tornar a reunir en sessió celebrada el dia 17 de 
setembre de 2014, i va emetre un nou dictamen del Compte General de l’Ajuntament 2013, 
 
En compliment del que disposa l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, i en l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el 18 de setembre de 2014 
 

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

PRIMER. Aprovar la Compte General de l’Ajuntament de Vallirana 2013, que inclou el Compte de 
la Societat Municipal d’Aigües 2013 i el Compte de la Societat Municipal de Promoció Urbanística 
a Vallirana SA, 2013. 

 
SEGON.  Rendir el Compte General que s’aprova i tota la documentació que l’integra a la 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes.  
 
No obstant això, el Ple de la Corporació decidirà allò que cregui més convenient. 
 
SR. D. FERRER: Intervé i pregunta si aquests comptes anuals també els han auditat. 

 
SR. J. ALEMANY: Intervé i manifesta que abans d’entrar a valorar amb més detall aquests comptes, comenta que 
la normativa vigent en quan al Compte General, hauria d’estar a disposició de la Comissió Especial de Comptes 
abans de l’1 de juny, diu que se’ls va entregar la documentació el dia 15 de juliol, els llibres generals que van 
reclamar el dia 24 de juliol, la comissió de Comptes va ser el 30 de juliol i el Ple del 29 de maig es van assabentar 
per part de la Sra. Alcaldessa que hi havia un Decret d’Alcaldia on s’havia aprovat el Pressupost 2013. En aquest 
Ple de maig ja van demanar còpia d’aquest decret que se’ls va fer arribar el 28 de juliol, es a dir dos mesos després. 
Segons la Llei de Liquidació pressupostaria ha d’estar aprovada, abans de l 1 de març, es ha dir que ha estat tot 
plegat un incompliment total del que diu la Llei en relació al procediment previ a l’aprovació dels Comptes. També 
cal dir que en el Ple del 17 de juny, ja va deixar constància d’aquests incompliments i va tornar a demanar el Decret 
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de Liquidació. A la reunió de la Comissió Especial de Comptes del dia 30 i malgrat el poc temps que van tenir per 
examinar la documentació aportada van presentar un seguit d’al·legacions respecte a errors detectats als estats 
comptables. El 12 de setembre son convocats a una nova reunió de la Comissió Especial de Comptes pel dia 17 i 
fins el dia 16, és a dir un dia abans, i fins un mes i mig després, no van rebre informe amb resposta a les 
al·legacions presentades pel seu grup. (Continua fent uns comentaris de les modificacions que els hi van demanar 
que fessin  sobre diferents errors que havien detectat). Vol constatar que els ingressos corresponents  al Capítol I 
s’han incrementat un 8% respecte al 2012, aquí te part important l’IBI que s’ha incrementat un 7%,. (Fa una 
explicació de com s’han produïts aquests augments d’IBI, escombraries, multes  i altres). Pregunta quina part de les 
multes van a parar a Serveis Socials, com es feia a l’anterior mandat. 
Pel que fa a les despeses vol remarcar la nefasta previsió pressupostaria del Pressupost de 2013 que s’ha liquidat, 
respecte a la despesa real, comenta que en determinades partides la desviació ha estat del 69%, la qual cosa  
s’hagut de corregir amb les successives modificacions de crèdit. No obstant quan se li retreu a la Sra. Alcaldessa 
ella sempre “fuig d’estudi” i dona respostes que no son creïbles i els hi vol donar una lliçó de pedagogia. Continua 
dient que poden admetre que hi pugui haver alguna desviació entre la previsió de pressupost i la realitat, però no 
d’aquestes dimensions. Li demana que li respongui el Sr. Secretari de quina es la Llei que els prohibeix fer un 
pressupost ajustat a la realitat  de les despeses previstes. En qualsevol cas es evident aquesta manca de previsió i 
aquesta manera de fer les coses que no es corresponen amb el que marca  la legalitat. 

 

SRA: ALCALDESSA: Intervé i responen al Sr. Ferrer li diu que no, i no sap si ho faran, en tot cas al finalitzar la 
legislatura si que fora bo fer una auditoria de comptes que també deixi constància de la situació financera que te 
l’Ajuntament es la que és reflexa els comptes, que això es precisament el que no es van trobar quan va entrar 
aquest Equip de Govern, que van trobar un munt d’obligacions que tenien que atendre, i una mínima capacitat de 
poder fer inversions i han tingut que estar ajustant al màxim els serveis i a través de modificacions de pressupost 
han anat fent. La veritat es que al 2011 es van trobar una situació catastròfica i això també ho demostren els 
comptes que han anat aprovant, recorda que el Compte de 2011 va tenir un dèficit de 869.379,00 euros en negatiu, 
que desprès el Compte de 2012, aquest resultat es va millorar en un 95% i es va passar a un resultat negatiu de 
només 45.000 euros i que aquest any el 2013 aquest Compte General te un superàvit de 1.761.367 euros. Li 
demana al Sr. Alemany que la respecti  quan ella està parlant. Continua dient que han donat la volta a la situació 
catastròfica que tenia aquest Ajuntament, tot i que cada any estant pagant tres milions d’euros de deutes i 
d’interessos. Li recorda que a l’any 2010 només es van pagar en concepte d’interessos i deutes 500.000 euros, 
perquè es va fer una reestructuració-pla de reequilibri que va establir un any de carència, i aquesta càrrega 
continua, des del 2011 ha sigut una passada de deutes, el marró del Polígon, la Societat de Promoció urbanística, 
l’ACA.... etc. etc. i quasi dos milions d’euros en sentències, que s’estan menjant els ciutadans de Vallirana, i ells han 
rebaixat els deutes. (continua fent una explicació sobre el tema) i explica que si aquests diners no els haguessin 
tingut que gastar amb això, podrien tenir un pavelló esportiu, una biblioteca municipal, nínxols.... però no ho poden 
fer perquè tenen aquesta motxilla de 24 anys de govern de CiU. 

Pel que fa a la pujada del IBI diu que s’ha tingut que apujar no perquè ells ho decideixin  sinó perquè hi ha una 
aplicació obligatòria del Govern de l’Estat que els obliga a incrementar el tipus per aquell 50% de les vivendes que 
tinguessin el valor cadastral mes alt i això be del Govern Central, i evidentment això els ha permès que tinguessin 
més diners per aquest concepte. Creu que han d’anar fent els passos un per un. Pel que fa a Serveis Socials també 
s’estan destinant molts mes diners que en altres legislatures. 

Comenta que els temes de la legalitat els porta el Sr. Secretari, i l’informe del Secretari es legal i vinculant i si no li 
agrada ho sent molt. D’aquest tema ja se li van donar les respostes corresponents a la Comissió Especial de 
Comptes, i també es van fer les modificacions que calia fer. 

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 4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL DE CIVISME 
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Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Oscar Suñe Marin. 

Relació de fets 

L’Ajuntament de Vallirana disposa d’una ordenança municipal de policia i bon govern de la via 
pública que tenia per objectiu regular l’ús de la via pública amb un concepte ampli que 
contemplava tots aquells béns de domini públic en espais oberts que la Llei els declari amb 
aquest caràcter, o que estiguin afectes a l'ús públic o als Serveis públics de l'Ajuntament de 
Vallirana, tal com els carrers, places, ponts, voravies, parcs, jardins, els seus elements vegetals, 
fonts, estanys, el mobiliari urbà en general, els elements d'ornament i els demés béns municipals 
de caràcter públic del terme municipal 

Atesa la necessitat d’actualitzar aquest document per adaptar-lo tan a la legislació vigent com a 
nous aspectes a regular a l’àmbit de la via pública, s’ha creat un comissió de treball per a la 
redacció d’aquesta nova ordenança. 

Vist l’avantprojecte de l’Ordenança Municipal de Civisme redactada per la comissió de treball 
integrada pel cap de la policia local  i  el coordinador de l’àrea de serveis territorials, d’acord amb 
l’article 62 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

Fonaments de dret 

Atès el que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local en 
relació al procediment general d’elaboració i aprovació d’ordenances i reglaments.  

Com sigui que el procediment d’aprovació n’exigeix l’aprovació inicial, la submissió a informació 
pública i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 

Atès que, es requereix l’aprovació per majoria simple, per aplicació de l’article 47 i114.1 de la Llei 
reguladora de bases del règim local 

Atès que, en base als articles 49, 70.2 de la LBRL, l’article 178 del Decret legislatiu2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els 
articles 60 a 66 del ROAS, disposen el procediment d’aprovació i regulen que hi haurà 
l’aprovació definitiva amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació 
durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial; 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 18 de setembre de 2014 

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

PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança Municipal de Civisme. 

SEGON.- Derogar  l’Ordenança de Policia i Bon Govern a la Via Pública i sotmetre a informació 
pública els presents acords i el text de l’Ordenança Municipal de Civisme pel termini mínim 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, 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 última publicació de l’Anunci al BOP o al DOGC. 
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TERCER.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública, l’Ordenança Municipal de Civisme que ara s’aprova inicialment quedarà 
aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la 
publicació. 

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

SR. IVAN GARCIA:  Intervé i pregunta si tot el que fa referència dins de l’Ordenança, a locals, establiments 

comercials, alarmes etc. etc. i que afecta a les botigues, si se’ls hi ha comunicat a la Unió de Botiguers que al final 

son els afectats, i quina és la seva opinió. 

SR. J. ALEMANY: Intervé i manifesta que son gairebé 60 pàgines de l’Ordenança de Civisme. Diu que 

d’ordenances n’hi ha d’haver-hi però haurien de ser les justes, que fossin clares, consensuades i que es puguin 

complir, perquè carregar-se de normativa legal no serveis de res. Pregunta quantes inspeccions s’han fet al voltant 

de l’ordenança del mosquit tigre i d’altres, posa com exemple el tema de la mendicitat al carrer, diu que d’entrada 

per sort no es u tema freqüent a Vallirana i si és produís i pretenen posar sancions de 1.500 euros a qui no te res?, 

comenta que es una ordenança que si vas llegint veus que és retrograda, e inclús pretén marcar pautes en la vida 

dels ciutadans, es posa amb temes gairebé interns de comunitats de propietaris i amb coses que pensa que 

pretenen entrar allà on no toca, però aquesta és la manera de fer dels que estant governant el municipi. Manifesta 

que el vot del seu grup serà en contra d’aquest redactat. 

SR. O. SUÑÈ:  Intervé i respon que sobre la pregunta de la Unió de Botiguers, comenta que no l’han tingut, però el 

que sí s’ha pretès ha sigut regular i evitar per tal de que les actes d’alguns locals molestin a la ciutadania, però 

sempre regulant tot l’àmbit de la via pública. (Continua fent una explicació sobre aquest tema). 

SRA. G. RIBERAS:  Intervé i manifesta que li agradaria comentar uns aspectes de l’Ordenança i en tres aspectes 

en concret que al seu grup li preocupen força, que son: L’elevat consum que hi ha de droga al Parc Central, ja que 

des de les 5’30 de la tarda fins a les 9 de la nit hi ha un elevat consum diari, i amb gent molt jove, vol que li expliquin 

quin tipus d’actuacions es fan; comenta també que l’anterior Equip de Govern treballava molt el servei a la 

comunitat, i llavors en comtes de multar el que intentaven sobretot amb menors o adolescents, era que quan feien 

algun tipus de delicte de l’ordenança, és pogués fer una reparació en el medi conjuntament amb gent de la brigada o 

de serveis socials, pregunta si això ho tenen contemplat; i finalment a les persones que tenen situacions 

econòmiques molt greus i que estan empadronats i son del municipi, sap que els serveis socials actuen molt be, 

però amb les persones que passen que no estan empadronades a Vallirana i que apareix algú que no te on anar, 

pregunta si tenen establert algun circuit, o be on es deriven a Barcelona o a qualsevol lloc, en comptes de multar-

los. 

SR. O. SUÑÈ:  Intervé i respon que sí ho ha vist en totes les sancions posa fins a 1.500 euros, mai diu que la multa 

serà de 1.500 euros, però han de posar un valor, i després valorar el que calgui. 

SRA. R. MORENO:  Intervé i manifesta que pel que fa a les actuacions sobretot amb menors, des de Serveis 

Socials en continua treballant en aquesta línia, quan detecten algun jove s’intenta seguir amb la mateixa via, el que 

passa es que la potestat final és de la família, i s’han trobat molts casos que la família decideix pagar la multa abans 

de que el jove faci els treballs. (Recorda els casos de trencaments de vidres a les escoles i altres....) 

SRA. ALCALDESSA: Comenta que tal i com a deixat molt clar el Sr. Suñé,  els imports son fins a...., creu que això 

també ajuda a la Policia per tal de que puguin actuar en moltes de les conductes incíviques que malauradament no 

els hi agrada però que passen a la via pública. 

Pel que fa al consum de droga explica que estant treballant  amb la Policia Local, Mossos d’Esquadra, Institut, 

Serveis Socials i Regidoria de Joventut per tal de fer uns protocols, aquest és un tema que s’està treballant, i també 
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volen de cara al mes d’octubre poder tenir a una persona més en el perfil d’educador social que pugui reforçar 

aquestes tasques amb les escoles i l’Institut. 

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 els vots en contra de 

CiU (6 vots) i PP (2 vots) 
 

Nº 5.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL DE  SUBVENCIONS 

Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Juan-Manuel Arrabal Galisteo 

Relació de fets 

Atès que la voluntat d’aquest Ajuntament de Vallirana, conscient de la importància de 
fomentar la vida associativa i difondre tot tipus d’activitats representatives del patrimoni 
cultural i social de la vila, 

Atès l'objectiu de dotar de seguretat jurídica aquesta activitat i de garantir als ciutadans 
i entitats la igualtat de condicions en l'accés a les subvencions 

Atès que per a aconseguir una major eficàcia i eficiència en l'assignació dels recursos 
públics i alhora potenciar la transparència i l'objectivitat que han de regir sempre en 
tots els procediments de concessió de subvencions són les finalitats que persegueix 
aquest text, que serà el document de referència que ha d'unificar els criteris relatius a 
aquesta matèria dels diferents serveis gestors de la Corporació. 
 
Fonaments de dret 

Atès el que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local en 
relació al procediment general d’elaboració i aprovació d’ordenances i reglaments.  

Com sigui que el procediment d’aprovació n’exigeix l’aprovació inicial, la submissió a informació 
pública i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 

Atès que, es requereix l’aprovació per majoria simple, per aplicació de l’article 47 i114.1 de la Llei 
reguladora de bases del règim local 

Atès que, en base als articles 49, 70.2 de la LBRL, l’article 178 del Decret legislatiu2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els 
articles 60 a 66 del ROAS, disposen el procediment d’aprovació i regulen que hi haurà 
l’aprovació definitiva amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació 
durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial; 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa de data 18 de setembre de 2014 

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

PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança Municipal de  Subvencions 
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SEGON.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de l’Ordenança Municipal de 
Subvencions pel termini mínim 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, 
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 última publicació de l’Anunci al BOP 
o al DOGC. 

TERCER.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública, l’Ordenança Municipal de Subvencions que ara s’aprova inicialment 
quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 
directament a la publicació. 

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

SRA. R. M. CAMPOS: Intervé i manifesta que li sembla que és una ordenança molt popular i molt adequada en 
aquest moment, que esta ben feta i que te molt bon aspecte, però que el tema de subvencions es una cosa 
perillosa. Comenta que estaran molt atents al funcionament d’aquesta Ordenança un cop estigui aprovada. 
 
SR. IVAN GARCIA: Intervé i manifesta que vol afegir un parell de coses mes, primer  que s’està fent una ordenança 
per regular les subvencions a 7 o 8 mesos de les eleccions, vol dir que s’han estat donant subvencions sense 
Ordenança, pregunta amb quin criteri es donaven diners a una entitat o un altre. Explica que aquesta setmana a la 
Fira ha coincidit amb una associació en concret que no sabia ni que es podien demanar subvencions, i en segon 
lloc, al l’igual que s’ha fet una ordenança que afecta als botiguers i no s’ha comptat amb ells ni a amb cap dels 
membres de l’oposició, i s’ha fet d’una manera unilateral, espera que amb aquesta si que s’hagi fet be, i s’hagi 
comptat amb totes les entitats. 
 
SR. J. ALEMANY: Intervé i manifesta que estan un altre vegada en el mateix punt, diu que aquesta afició a crear 
normes i algunes de les que aquí consten podria posar en perill la supervivència d’algunes entitats, ja que si has de 
justificar segons que, abans de fer l’activitat.... pot generar conflictes. Desprès també hi ha el problema que costa 
d’aplicar i caus amb la discrecionalitat del tema. Recorda aquella macro ordenança de les terrasses que marcava de 
quin color havien de ser les cadires, quina fusta havia d’anar, com havien de ser els tendals etc. etc. Comenta que 
vagin al carrer i mirin si hi ha alguna cosa d’aquestes, per tant l’Ajuntament aprova una ordenança mot restrictiva i 
desprès comença a fer de bo. Tot plegat es una manera de fer que no els hi agrada, i per tant el vot del seu grup 
serà en contra. 
 
SR. J.M.ARRABAL: Intervé i responent a la Sra. Campos pel que fa a que es una ordenança molt popular, diu que 
hi ha estat treballant ja fa temps, i que sí que han comptat amb les entitats i han escoltat el seu punt de vista, tot i 
que han seguit la Llei que ja marca unes pautes, i diu el que té que aportar cada entitat i el registre que han de fer. 
Manifesta també que es una ordenança que feia falta per tenir unes directrius a partir d’ara de tots els departaments 
i que el que han volgut fer és potenciar a les entitats els actes que es facin i també més de nous. 
 
SRA. ALCALDESSA:  Intervé i comenta que contestant a la pregunta concreta de com s’han estat donant les 
subvencions fins ara, diu que dins de cada regidoria hi ha un reglament intern amb el qual s’estipulava com es feia 
aquest repartiment. Explica que aquest Equip de Govern ja fa 2-3 anys que pràcticament el gruix de totes les 
subvencions que es donen queda especificat a l’annex de subvencions, el qual es públic i està en el Pressupost. En 
aquest moment el que ara estant aprovant és el marc que recull tot el que després faran la resta de les regidories, 
de fet cadascuna de les mateixes haurà d’aprovar anualment unes bases concretes. (Continua fent una explicació 
sobre el tema). 

 

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). 
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Nº 6.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº 1/2014 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DEL 
MUNICIPI DE VALLIRANA REFERENT A L’ART 152.3 I 152.8 
 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Jordi Urrea Clos. 
 
 En sessió plenària celebrada en data 17 de juny de 2014 es va aprovar inicialment la modificació 
puntual nº 1 del PGOU del municipi de Vallirana, 
 
 L’expedient va ser sotmès a informació pública mitjançant anuncis inserits en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona de data 25 de juny de 2014, en el diari “El Punt Avui” del dia 20 de 
juny de 2014, al tauler d’edictes d’aquest ajuntament i a la plana web municipal, durant el termini 
d’un mes, i es van formular  una sèrie de al·legacions de l’entitat mercantil Caprabo S.A, 
 
Així mateix la modificació va ser informada favorablement pel Ministeri de Fomento. La Direcció 
General de Comerç de la Generalitat de Catalunya també va informar favorablement la 
modificació sempre que s’incorporessin una sèrie de prescripcions,  
 
El Secretari de la Corporació va emetre informe en relació a les al·legacions presentades que 
serveixen de  motivació del punt primer del present acord i que s’annexen al present, 
  
Atès allò que s’estableix als articles 85 a 100 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i articles 22.2, apartat c) i 47.2, ll), de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquest últim amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la modernització del 
govern local.  
 
Atès el dictamen  de la Comissió Informativa de data 18 de setembre de 2014, 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:: 
 
Primer.-  Desestimar les al·legacions presentades per l’entitat mercantil Caprabo S.A en la seva 
totalitat, 
 
Segon .- APROVAR PROVISIONALMENT la proposta de modificació puntual nº 1 del PGOU en 
relació a l’article 152.3 i 153.8 del municipi de Vallirana que resta redactada de la següent 
manera: 
Article 152 
 
“3r. Comercial. S’admeten els locals oberts al públic, destinats al comerç al detall. S’adapta l’ús 
comercial general als diferents tipus que determina el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, 
d’ordenació d’equipaments comercial, especialment pel que fa a la definició de l’ús comercial 
(article 5) i la classificació dels establiments comercials (article 6) En els casos que sigui 
necessari s’haurà d’obtenir prèviament la llicència comercial de la Generalitat.  
S’admeten les cafeteries, restaurants, bars i similars.” 
 
“8è. Esportiu. S’admet l’ús esportiu en els locals o edificis i solars, condicionat a la practica i 
ensenyament dels exercicis de cultura físics i esports.” 
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Es proposa també afegir un apartat 3, dins de l’Article 152, per tal de mantenir l’ús principal 
industrial a la zona ZI (2), sol industrial de Can Prunera i limitar els usos comercial i esportiu com 
a complementaris. 
 
“3. Donat que els usos comercial i esportiu es consideren complementaris al us principal que es 
el industrial, la implantació d’aquets usos a la zona ZI (2), no sobrepassarà el 50% de la 
superfície de sol qualificada com industrial. 
 
A totes les zones i els àmbits industrials (clau ZI) situats fora del perímetre de la TUC actual a 
Vallirana els son d’aplicació els articles 6.1 i 9.5 del Decret Llei 1/2009, concretament els que es 
refereixen als establiments comercials singulars (ECS), que comprenen únicament els 
establiments de venda a l’engròs i els dedicats, essencialment, a la venda d’automoció i 
carburants, d’embarcacions i altres vehicles, de maquinària, de materials per a la construcció i 
articles de sanejament, de pirotècnia, i els centres de jardineria i els vivers, tots els quals es 
poden implantar en tots els àmbits on el planejament urbanístic vigent admeti l’ús comercial. Per 
altre banda, cal tenir present que la Disposició Addicional tretzena del Decret Llei 1/2009, 
estableix que “les industries poden disposar d’un espai adjacent per a l’exposició i venda dels 
productes propis de l’activitat industrial que s’hi desenvolupa. Aquest espai no pot ultrapassar els 
300 m2 de superfície de venda, ni configurar, juntament amb altres, un establiment comercial 
col·lectiu. Aquesta activitat comercial nomes es pot dur a terme mentre es mantingui l’activitat 
industrial”. 
 
Dins el perímetre de la TUC actual de Vallirana es poden implantar, per una banda, petits, 
mitjans i grans establiments comercials singulars i no singulars i, per altra, grans establiments 
comercials territorials singulars. No obstant, i en tot cas, si s’arribés a configurar dins de la TUC 
un gran establiment comercial no singular, individual o col·lectiu, aquest no podria superar els 
2.499 m2 de superfície de venda. 
 
Respecte a la dotació de places d’aparcament en usos comercials, si be les NNUU del vigent 
PGO, en el seu article 80.2, estableix que qual la superfície comercial excedeixi de 400 m2 
hauran de comptar amb una plaça d’aparcament per cada 80 m2 de superfície construïda, es 
d’aplicació en aquesta modificació l’article 12 del Decret 378/2006, i que continua vigent d’acord 
amb la Disposició Transitòria tercera del Decret Llei 1/2009. En aquest sentit, l’article 12 
estableix que la dotació de places pels grans establiments comercials ha de ser com a mínim, de 
2 places per cada 100 m2 edificats. No obstant, en el moment de la materialització de l’ús 
comercial, el càlcul de la dotació de places s’ha de realitzar segons la tipologia comercial que 
s’implanti i sempre per cada 100 m2 de superfície de venda d’acord amb l’article 12.3 del Decret 
378/2006 esmentat. 
 
En relació al regim d’intervenció administrativa en la materialització de l’ús comercial per als 
PEC, singulars i no singulars, a partir de 400 m2 de superfície de venda, si s’escau, caldrà tenir 
en compte l’article 17 i, per els ECS de 5.000 m2 o mes de superfície de venda, l’article 19 del 
Decret Llei 1/2009. Respecte a la possible implantació d’un equipament comercial a la zona 
industrial situada entre els carres Mestres Esque i Arto i el carrer Major i la N-340, si escau, 
caldrà tenir en compte els articles 17.3 i 18 del Decret Llei esmentat.” 
 
Tercer.- Trametre l’expedient complet a l’òrgan autonòmic competent per tal que atorgui 
l’aprovació definitiva. 
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Quart.- Notificar aquest acord als Serveis Tècnics Municipals per al seu coneixement i efectes. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 

SRA. R.M. CAMPOS: Intervé i comenta que li sembla que aquesta modificació està feta expressament pel Sr. 

Mercadona, llavors no li sembla be que un Ajuntament estigui al servei d’aquest comerç, és pregunta com els hi 

sentarà als botiguers. Per un altre banda la ubicació que han triat tampoc els hi agrada perquè pensen que posar 

aquest establiment a l’entrada del pobla farà lleig i l’estètica del poble al final és molt important, diu el vot del seu 

grup serà l’abstenció. 

SR. J. ALEMANY: Intervé i manifesta que ja ho van dir en el Ple anterior, creuen que és un error deixar-se portar 

per l’interès particular d’obrir un centre comercial fora del poble, ja que obre la porta a anar desactivant l’activitat del 

que és el nucli urbà. Comenta que aquest no és el seu model de poble, ells ja van intentar situar un equipament 

comercial important al centre del poble que en aquell moment beneficiava també a una entitat i a la vegada era un 

motor que hagués revolucionat una mica i per tant allò era un altre cosa, en canvi això desmunta activitat i de fet 

només l’anunci d’aquest tema ja ha creat certa alarma entre el sector comercial i també entre la gent que volen tenir 

un poble viu i no que passi el que està passat a d’altres municipis molt a prop de la nostre població. Diu que el vot 

del seu grup serà negatiu. 

SR. J. MILÀ:  Intervé i manifesta que sobre aquest tema estan veient que hi ha molta literatura i que al final s’estan 

pressuposant una sèrie de coses repetidament, seguin aquella teoria de que “una mentida mil vegades repetida 

s’acaba convertint amb una veritat”, desprès vol fer una reflexió de quan es parla de poble i de la gent del poble, ell 

està segur de que la noticia de que no només una gran superfície sinó que si ni haguessin dues seria una gran 

noticia pels ciutadans, i més en els temps que corren, entre d’altres coses perquè és l’objectiu d’aquest Ajuntament 

el poder beneficiar al màxim possible de gent i dels habitants del poble, segurament els hi serà molt més millor, més 

rendible i menys costós, pel fet de no tenir-se que desplaçar els caps de setmana a municipis dels voltants, d’una 

manera còmoda i amb molt menys temps. Continua dient que li sembla mentida que  estiguin discutint i donant-li 

voltes a aquest tema, és a dir ells miren per la població. Quan a la teoria de que això es un perjudici pels botigues 

diu que això ha sigut un clàssic que s’ha anat repetint en diferents accions que s’han anat fet de que: “tot 

s’ensorraria”, i de que “tot tancaria”, recorda que a la discussió de les terrasses a ell particularment, li agrada veure a 

la gent asseguda a les terrasses i donant vida al poble al carrer, ja sap que hi ha gent que li agradaria tenir les 

voreres plenes de cotxes i sense les terrasses i que les mares no puguin passar amb els seus cotxets per l’acera, a 

els hi agrada més d’aquesta manera i donar vida al poble. Per tant posant a escollir entre beneficis i pèrdues creu 

que és tant obvi que és un benefici pels habitants del poble que enlloc d’anar-se a desplaçat a Vilafranca o a Molins 

de Rei o altres, a fer les compres setmanals, ho pugin fer al poble amb un desplaçament menys costós i mínim creu 

que no te discussió. Vol que quedi clar que tot el que sigui simplificar la vida dels habitants del poble aquest Equip 

de Govern ho intentaràn fer.  

SR. J. URREA: Intervé i diu que fent seves les paraules del Sr. J. Milà i afegeix que estan treballant molt sobretot 

des de la Àrea de Polítiques Territorials per ajudar a fer la vida al poble. Comenta que ell jo ha hauria fet abans, però 

quan la Sra. Alcaldessa els hi va explicar i posar els números  i la realitat dels diners a la taula, van veure que no era 

possible, i precisament ha estat aquest any quan han pogut començar a fer coses i inversions que en tenien moltes 

ganes, però sense tornar-se bojos perquè els diners son els que son i no volen gastar-se el que no tenen, però amb 

el que tenen sempre han pensat de fer poble. Explica que com poden veure han treballat fent les voreres més 

amples a l’Avgda. de la Parellada, ara estan treballant al carrer Miquel Batlle, Pau Casals, i seguiran fent a mida de 

les seves possibilitats ampliant les voreres, fent més còmode que la gent passegi pel poble i no vagi en cotxe i 

d’aquesta manera també se’n beneficia el comerç. 

Continua dient que hi ha gent interessada en anar escampant pel poble de que amb aquest supermercat que es 

posarà  als terrenys del Cantalou que hi haurà un centre comercial amb botigues cafeteries i que els comerciant 



16 

 

d’aquí tenen dues opcions o tancar o anar sen a aquest centre comercial. Comenta que torna a desmentir per 

enèsima vegada que en aquests terrenys només hi va única i exclusivament Mercadona i res mes. 

SRA. R.M. CAMPOS: Intervé i diu que no ha posat mai en dubte que les coses beneficioses pel poble s’hagin de 

fer, i durant tot aquest temps els hi ha donar recolzament quan els hi ha semblat que les oses eren positives pel 

poble. L’únic que estan dient es que la ubicació no els hi sembla adient, res mes. 

SR. D. FERRER:  Intervé i manifesta que en l’anterior Ple ja va expressar quin era el seu parer i en aquest sentit un 

regidor el va taxar de demagog. Continua dient que creu que és de sentit comú de la mateixa manera que és de 

sentit comú que una activitat econòmica estiguem contents de que vingui al municipi també s’ha de saber quin 

impacte té en el teixit comercial del municipi. Ell va preguntar si sabien quin impacte tenia una activitat econòmica a 

un extrem del municipi, com afectaria en el comerç urbà, perquè es evident de que algun impacte si que tindrà, 

segurament positiu o segurament que també el tingui negatiu perquè també hi ha experiències en aquest sentit. 

Comenta que potser tindran grans voreres però sense comerç, la pregunta és molt clara. 

SR. J. MILÀ:  Intervé i confessa que quan va començar a veure que l’operació Mercadona al Casino era 

complicada, perquè ho era molt, ja que era una operació a tres bandes, on hi havia pisos, li va suggerir als seus 

companys de govern per tal que comencessin a tenir contactes amb Mercadona o qui fos,  perquè aquest tema era 

prioritari pel poble, per treballar amb ells perquè si l’operació amb al Casino no era possible,  els hi van ensenyar 

una sèrie d’emplaçaments al poble, mitjançant un plànol,  que tenien circumstàncies diferents, i al final ells van 

prendre la decisió de parlar i arribar a un acord comercial al que ells evidentment sense discutir massa 

l’emplaçament van decidir que vinguessin. (Continua fent una explicació sobre el tema) 

En aquest moment abandona el Ple el regidor del PP. el Sr. Ivan Garcia Martín de Madrid 

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 (1 

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

Nº 7.- MOCIÓ SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE 

CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE 

NOVEMBRE DE 2014 

Llegeix i explica aquesta Moció el regidor Sr. Josep Alemany i Rigol del Grup de CiU 
 

Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre futur 
en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur que 
s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i segles 
d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els Decrets de 
Nova Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies.  

Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de 
Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el setanta-
cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la 
supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que va 
tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat del president Companys. 

Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens va fer 
adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts catalans i catalanes 
que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat majoritària del 
poble català de voler decidir el futur votant. La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part 
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de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i 
referendat pel poble de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a 
l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la 
convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del país. Vam 
omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze de 
setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància i la transcendència del procés 
construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització 
popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han exercit de pressió constant per garantir el 
procés. 

Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de 
l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de recuperar 
llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i polític perquè es 
sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern i al Parlament a prendre 
decisions que representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta 
reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un moviment social 
que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i 
que respon al genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una 
història i tradició de compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i 
nacionals. 

Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant per a 
la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del país 
marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la pobresa i les 
desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la corrupció. 

La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, econòmic, 
jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. Aquest dret és un 
principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides així com 
també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.  

El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les forces 
parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, després 
d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada 
pel Consell de Garanties  Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el futur polític de 
Catalunya. 

El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la ciutadania de 
Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem demanat i que 
ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma reiterada.  

Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els recursos 
i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma coordinada amb el 
departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya. Així mateix fem una crida a la 
ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica. 

 

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

 

1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per decidir 

lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i 

prendre el compromís de l’Ajuntament de Vallirana amb la realització de la mateixa, 
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facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a 

la participació. 

2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i 

als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la 

consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei XXXX de consultes 

populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de 

Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus 

representants. 

3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de 

la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups 

parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a 

l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al 

president del Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari 

general de les Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del 

Consell de la UE i al president de la Comissió Europea. 

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

SRA. R.M. CAMPOS: Intervé i manifesta que vagi per endavant l’absolut respecte per a la manera de pensar i per 
els anhels  de tots els que subscriuen aquesta Moció, per altre banda no se li escapa a ningú que es un redactat 
malintencionat amb una interpretació històrica que n’hi d’altres escrites també, que s’utilitzen paraules  com “exili 
republicà”, “inici de la dictadura”, una “cruel repressió”......la qual cosa els porta als que no estant d’acord amb la 
consulta quasi amb aquest costat. Continua dient que aquest respecte que ella els hi ofereix també el reclama pels 
que pensen diferent. Comenta que parlen de recuperar llibertats perdudes, li sembla exagerat ja que estan vivint fa 
molts anys en democràcia i no hi ha cap repressió que s’hagi de alliberar, també parlen de defensa i ampliació de 
l’estat del benestar, de combatre l’atur, la pobresa, i en contra de la corrupció que això està molt be, però estant fent 
una promesa massa ample i la gent pensa que al cap de 15 dies o un mes de tenir la independència, tot això 
s’arreglarà. Demana cautela,  ja que diu que estant enganyant a un grup de gent que pensen que econòmicament la 
independència afavoriria l’economia dels catalans i això d’entrada tothom sap que no és així. 

Per altre banda estan incitant als Ajuntaments catalans a caure en la il·legalitat participant en uns consulta que no es 
legal ni ho serà. Manifesta que el vot del seu grup serà en contra. 

SR. IVAN GARCIA: Intervé i manifesta que “La Moción empieza que es un derecho reconocido por los principales 
tratados Internacionales, el derecho de autoderminación, el derecho internacional es un derecho en territorios 
colonizados i Catalunya no es ninguna colonia. Hablan de una consulta en Arenys de Mar, popular que hicieron 
niños de 16 años. Hablan de una gran mayoría, vía catalana.... Comenta que no van a hacer caso de la Delegación 
del Gobierno cuando dice que había 1 o 2 millones de catalanes, cuando hay 7 millones, se pregunta sí  esto es una 
gran mayoría? . Recuerda que poco después se convocaron elecciones, i CiU saco los peores resultados de su 
historia y ERC no gano las elecciones, entonces está gran mayoría..... Es curioso que en una Moción pongan con 
matiz la corrupción, esto sí que le ha hecho gracia, comenta que el número dos ha dimitido el que ha sido 
Presidente muchos años, y la mitad de su familia está imputada, y después de todos los sitios a los que se tiene que 
comunicar está Moción el añadiría “Bob Esponja”, para darle más seriedad.” 

Continua dient que el PP tal i com ha dit la seva companya a banda de votar en contra, manifesten la 
inconstitucionalitat de la convocatòria, d’un referèndum il·legal i contrari al estat de dret que garantida la convivència 
democràtica. Vol que quedi clar que la Moció pretén confondre i distorsionar, ja que no es pot apel·lar a la voluntat 
d’un poble al marge de la democràcia constitucional. (continua fent una explicació sobre el tema.) 

SR. T. GIBERT: Intervé i manifesta que ha demanat la paraula perquè només volia donar una dada estadística, però 
despres del que ha sentit, creu que el Sr. Ivan Garcia, no ha dit res relacionat amb el punt que és discuteix. 
Comenta que només ha trobat a faltar una cosa en la seva intervenció, les paraules inicial haurien d’haver sigut 
“derrotado i cautivo el ejercito rojo” i llavors anar seguint haguera sigut perfecte. Li diu al Sr. Ivan que estant passant 
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una Moció que amb tots els “ets i uts” que hi han l’únic que pretenen és exercir lliurement el dret a decidir el futur de 
Catalunya, el futur dels catalans, en cap lloc de la Moció que estant aprovant surt ni la paraula “separatisme”, ni la 
paraula “independència”, per tant no sap per quin motiu s’han tingut que esmentar tantes vegades. Continua dient 
que ja n’hi ha prou, que han tingut que patir ses de fa massa en aquest país nostre una cosa que fa molta por que 
son els “salvadors de la patria”, i ells van d’això. La Sra. Campos demana tots els respectes pel que pensen, però 
que el contingut es mal intencionat, respon que de mal intencionat res de res, està claríssima la intenció d’aquest 
escrit, que es reclamar que volen exercir lliurement el futur polític de Catalunya el dia 9 de novembre. Desprès 
entren amb la guerra de xifres que diu que li es igual 1 o 2 milions de persones, i que el total son 7, però que els hi 
deixin provar, que vagin a votar i si tant clar ho tenen, no s’han d’espantar. (continua fent una explicació sobre el 
tema). 

SR. J. MILÀ: Intervé i manifesta que intentarà encara que li costi no ser agressiu, diu que aquí barregen moltes 
coses, primer el tema del concepte de l’historia que tenen alguns, quan la Sra. Campos diu que hi ha alguns temes 
històrics......, ja que del redactat de la Moció no hi ha cap tema històric que sigui discutible. Pel que fa al tema que 
diuen d’Escòcia, comenta que la gran diferència entre Catalunya i Escòcia, es que els anglesos sabien que a 
Escòcia podia guanyar el No, perquè el tema de la democràcia quan vas a guanyar és molt divertit. Continua dient 
que els escocesos aquells que van votar No i que van fer cas d’aquella carta famosa dels tres partits unionistes amb 
un diari que no es va votar, ara be la torna.  

Pel que fa al tema de la legalitat du que la legalitat el pacte i tot pactat, francament ja li ha cansat bastant, ja que es 
un exercici una mica cínic e hipòcrita, quan saben perquè ja ha passat en el passat que cada vegada que han 
intentat pactar alguna cosa, després ha passat el que ha passat i quan saben a més a més que la consulta no es 
pactarà perquè hi ha tres partits PP, PSOE, i UPyD, que tenen molt clar que aquesta consulta no s’ha de fer, ho han 
dit per activa i per passiva, per tant repetidament anar traient el tema de la legalitat i de que s’ha de pactar està be 
però és que ja han passat per aquí, es va votar  un estatut......es va retallar etc etc. Vol fer un altre reflexió sobre el 
tema de la legalitat, comenta que els que son vells amb aquesta història. Explica que aquí i havia una cosa que és 
deia TOP, el Tribunal d’Ordre Públic i sota aquest tribunal emparat per la legalitat vigent, la gent podia estar a la 
Comissaria de Via Laietana tres setmanes reben sense parar. Per aquest motiu diu que la legalitat l’atorga el poble 
votant i amb democràcia.(Continua fent una explicació sobre el tema). 

SR. O. SUÑE:  Intervé  i manifesta que el PSC està a favor de que els catalans i les catalanes decideixin, el PSC es 
a partir d’una consulta legal i acordada, no hi haurà una solució estable al greu problema d’encaix entre Catalunya i 
la resta d’Espanya sense que la ciutadania és pugui pronunciar en les urnes. Estant convençuts que no hi ha solució 
estable que passi pel  vot dels catalans i les catalanes, estant a favor de la Llei de consultes populars no 
referendaries, donen suport a la Llei de consultes populars, però aquesta Llei no pot servir per la pregunta 
encadenada. Continua dient que no es pot fer una pregunta pròpia d’un referèndum, el PSC sempre actua dins de la 
legalitat per fer les coses ben fetes. (Continua fent una explicació sobre el tema.) 

SR. IVAN GARCIA: Intervé i diu que per al.lusions intentarà contestar amb frases. “Comenta el tema del TOP de 
hace 40 años. Sobre lo que dicho de Escocia y Gales esto se llama factura social, es un 40% de la población con 
una decepción como la que tendrán algunos catalanes el día 9, cuando en Catalunya han votado a favor de la 
constitución más ciudadanos que en Madrid, es decir que hacemos las leyes y cuando no nos gustan rompemos la 
baraja y hacemos otra. Diu  del concierto vasco que está emitiendo deuda porque no tiene con su concierto vasco y 
lo que recauda, no es Las Vegas el país vasco. Por último dice que pide el voto para ERC, la gente que sea 
independentista que los voten, ya que son los auténticos, ya que el un PSC donde en la Moción ha hablado de un 
modelo federal y está apoyando una Moción para hacer una consulta que el Sr. Gibert dice que la consulta no habla 
de la independencia”. (Continua fent una explicació sobre el tema) 

SR. J. MILÀ: Intervé i manifesta que està d’acord amb ell però “votem”, és més li pegunta si ha estat a Escòcia i 
veurà la factura social que hi ha. Continua dient que això no be d’avui i li recomana al Sr. Ivan Garcia que hi vagi, 
per tal que vegi com ho van viure i com ho viuríem aquí. Comenta que ell fa broma sobre la factura social perquè és 
una mentida, ell no pensa surti el resultat que surti, perquè acabaran votant i amb això està d’acords amb els 
companys del PSC que diuen que això nomes s’arregla votant, i els agradi o no..... Hi ha gent de Madrid que diuen i 
desprès del 9 N, que?. Explica que això es un moviment cívic que la seva força s’ha de mesurar a les urnes, els 
assegura que així s’ha demostrat al llarg dels anys. Diu que aquests senyors que son independentistes que volen 
l’alliberament nacional o el que sigui.. durant molts anys han sigut absolutament respectuosos amb l’estatus quo”, 
ara el problema és la balança s’ha canviat. Quan els independentistes eren els raors, els frikis i tot això ningú es 
preocupava del tema de l’independentisme. 
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SR. T. GIBERT: Intervé i li fa uns aclariments al Sr. Ivan Garcia,  sobre el tema d’on s’ha de comunicar la Moció, i 
vol que quedi clar que aquesta Moció la presenta ERC, ICV i CiU,  però el certificat de l’aprovació del Ple el signa 
l’Ajuntament de Vallirana. 

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

CiU (6 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), les abstencions  del PSC-

PM  ( 7 vots)  i els vots en contra del PP (2 vots), 
 

Nº 8.- MOCIÓ DEL PSC DAVANT EL 9 DE NOVEMBRE  

Llegeix i explica aquest punt el Regidor Sr. Oscar Suñé Marin 

Catalunya està vivint una crisi econòmica i social sense precedents. L’angoixa i les injustícies 

provocades per l’atur, les retallades del sistema social del nostre país i l’augment de la pobresa, 

entre d’altres, dissipen l’esperança d’un futur millor. Una crisi que castiga especialment els 

sectors més febles, la gent que viu o que voldria viure del seu treball i el jovent del nostre país.  

A aquest fet s’uneix el problema de fons que pateix la societat catalana i la insatisfacció profunda 

d’amplis sectors de la població sobre l’actual relació entre Catalunya i Espanya: la decepció que 

va suposar la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut després que el poble de 

Catalunya exercís el seu dret a decidir votant i aprovant-lo,  la percepció d’un tracte fiscal injust, 

l’erosió de l’autogovern causada per la política del govern del PP, i les incomprensions i atacs 

soferts envers elements tan essencials com la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre sistema 

educatiu.  

Aquest malestar s’ha expressat de manera molt significativa en les diferents manifestacions 

demanant canvis que aclareixin l’esdevenir de la nostra societat.  

Per aquests motius el ple de l’Ajuntament Vallirana  manifesta: 

1.- Que sols una estratègia unitària de tot el catalanisme permetrà una sortida positiva de la 

situació actual: la superació del desencaixamententre Catalunya i Espanya, el reconeixement de 

Catalunya com a nació i la definició de l’Estat espanyol com a plurinacional, pluricultural i 

plurilingüístic.  

2.- Que tenim el convenciment que no hi ha cap solució viable a la greu crisi institucional que 

travessa  el país que no passi pel diàleg, la negociació i el pacte com a condicions 

indispensables i prèvies a una consulta a la ciutadania. 

3.- Que donem suport a la llei de consultes populars no referendàries. 

4.- Que amb una Llei de consultes populars no referendàries com la que s’ha aprovat no es 

pot fer una pregunta pròpia d’un referèndum. Per aquest motiu, cal saber que si la consulta no és 

legal i acordada, no es farà.  

5.- Que són moltíssims els catalans i les catalanes que desitgen votar i, per aquesta raó, 

considerem que no hi haurà una solució estable a l’actual distanciament que no passi per 

sotmetre-la al vot ciutadà. 
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6.- Que hem de treballar per una reforma constitucional que faci d’Espanya un Estat federal, 

capaç de reconèixer la diversitat nacional. Espanya és una nació de nacions. 

7.- Tot i les dificultats del moment, els catalans i les catalanes tenim l’oportunitat de reflexionar 

sobre el nostre futur amb la voluntat de construir una Catalunya lliure, segura, pròspera, justa i 

honesta, especialment amatent al benestar de tots i cadascun dels seus ciutadans i ciutadanes.  

8.-  Donar trasllat dels acords al Govern de l’estat espanyol, i a tots els Grups Parlamentaris del 

Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya. 

SRA. R.M. CAMPOS: Intervé i manifesta que aquest redactat li agrada més, tot i el tema de la crisi li tenen que 
agrair al Sr. Zapatero. L’únic que està fent el PP ara, es tirar endavant tota l’economia i això queda palès per tant 
l’erosió de l’autogovern causada per la política del govern del PP, això no és mes que el Sr. Mas i el Sr. Jonqueres, 
principalment el Sr. Mas per mirar d’emmascarar tot el forat econòmic i totes les animalades que s’han fet, ha 
impulsat el tema del separatisme de la secessió i de l’independentisme, això ho te claríssim. Li agrada el tema de la 
intenció de superar el desencaixament de Catalunya i Espanya, això li sembla fantàstic troba que es una reflexió 
molt responsable, també li agrada el tema del diàleg la negociació i el pacte, això és el que hauria d’ésser.  

SR. IVAN GARCIA: Intervé i dona una sèrie de dades del Sr. Zapatero quan surt del govern i també del tripartit de 

Catalunya, i ara posen la crisi econòmica i social sense precedent, l’angoixa, les injustícies, provocades per l’atur, 

diu que no que van ser provocades per la mala gestió i els forats que ha deixat el govern del tripartit a Catalunya. 

Explica que una quarta part de tots els forats de tots els ens públics autonòmics i locals el tenien a Catalunya quan 

va marxar el tripartit, i això son dades oficials publicades. Continua dient que la Moció diu: “Per aquest motiu, cal 

saber que si la consulta no és legal i acordada, no es farà”,  estant presentant una Moció que saben que l’article 122 

de l’Estatut només permet convocar consultes dins de l’àmbit de les seves competències, i no hi ha competències, 

els hi pregunta el perquè no es defineixen d’una vegada, que no passa res. Creu que totes les opinions i idees son 

respectables, però que es defineixin. 

 
SR. J. ALEMANY: Intervé i comenta que respecte a aquesta Moció que passen des del PSC, ell entén que es difícil 

trobar un encaix des de la seva posició de voler tenir contents a tos plegats. Diu que no estan en un estat federal 

perquè al final aquí el que diu de positiu es treballar cap a aquesta reforma, te un dibuix que si pot assemblar, per 

ser tal i com deu mana i que Catalunya pogués desenvolupar-se feia falta l’Estatut tal com va quedar, el pacte fiscal 

tal com es demana i tot plegat. Sempre han dit, i ell ha tret moltes vegades el tema, de que si Catalunya necessita 

per tirar endavant no era possible llavors és quan haurien d’anar a buscar el que ara busquen, es a dir un cop això 

es demostra que no pot ser, és quan els que d’entrada no anaven d’independentistes, doncs si no poden tenir ni 

competències, ni recursos, la llengua a les escoles......llavors han de ser ells. Això no treu de que si aconseguissin 

aquesta sobirania regional, des d’aquesta llibertat poder arribar a entendre’s i anar a crear una formula semblant. 

Des de la llibertat es poden entendre però des de l’obligació o d’aquesta llibertat mal entesa, no. Manifesta que el 

vot del seu grup serà en contra. 

 

SR. A. GARCIA:  Intervé i manifesta que potser hi haurà molta gent que no entendrà quina és la seva posició, donat 

que van presentar conjuntament la Moció anterior i aquesta no diu el mateix, a això es referia el Sr. Ivan Garcia. 

Explica que ICV, s’han mostrat a favor des del primer moment de que el poble de Calalunya pogués decidir i es aquí 

on estant treballant i estant posant el seu petit “granet de sorra” i estant intentant evitar que es produeixi aquest 

efecte “d’estas amb mi o estàs en contra meu”. Manifesta que el seu vot serà favorable a aquesta Moció perquè 

entenen i perquè així es viu dins d’ICV també com una realitat que hi ha gent que està a favor de la independència i 

d’altre que sense considerar-se independentista perquè sinó estarien possiblement afiliats a ERC, vol que prevaleixi 

la democràcia i que la gent es pugui expressar, i creu que això no li te que fer por a ningú. (continua fent una 

explicació sobre el tema) 

 

SR. J. MILÀ:  Intervé i referint-se a les dades que ha donat el Sr. Ivan Garcia, amb referència al Govern Zapatero i 

Tripartit, ell també li dona una sèrie de dades i li diu que “menos lobos”. Comenta que parlant de recuperació... fa 
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uns dies sentia al Sr. de Guindos, dir que la “fastuosa recuperació de l’econòmica espanyola es veurà afectada per 

la crisis europea”. Ja ja ja  

Pel que fa a la Moció, malgrat el que ha dit abans i edemes per proximitat no pot deixar de tenir un cert carinyo als 

intents repetits i cada vegada fracassats, però repetits i segueixen repetint del PSC per intentar fer veure una cosa 

que es molt difícil de fer. Posa un exemple l’actual Secretaria deia “la consulta es necessària” i en canvi a Madrid 

deien “no hi ha consulta”. Ho tenen complicat, però només per la simpatia i la persistència que tenen el seu vot serà 

l’abstenció. Espera que amb el temps es donin compte de que es faran mal. 

Recorda que en una visita del Sr. Zapatero a Catalunya va dir “apoyaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de 

Catalunya”, hi va haver-hi gent que s’ho va creure, de fet si s’hagués aprovat aquell Estatut sense retallades, perquè 

els primers que van retallar van ser Sr. Rubalcaba i altres, segurament ara no estaríem aquí, i els independentistes 

que malgrat Estatuts i tot continuen essent independentistes s’haurien d’aguantar, no només el retallen sinó que el 

fan votar i el poble de Catalunya diu que sí, van al Constitucional i edemes recullen signatures a tota Espanya, amb 

una campanya contra Catalunya i contra els catalans. Dona ànims al Grup del PSC. 

 

SR. O. SUÑE: Intervé i li diu al Sr. Ivan Garcia que el seu Estatut suposa federalistes i democràtics, volen decidir, 

estant definits, el que passa es que a molta gent els interessa dir que no estant definits, els agradi o no. 

 

SRA. ALCALDESSA:  Intervé i diu que també son catalanistes i d’esquerres. 

 

SR. IVAN GARCIA: Intervé i manifesta que per tancar aquest debat i des del respecte, no canviaran res aquí, hi ha 

coses que ha fet el PP que ell no les hagués fet, comenta que si son federalistes que és una opció molt legitima, no 

poden recolzar una consulta per a la independència. 

 

SRA. ALCALDESSA:  Vol destacar que de la deute que tenen els municipis espanyols, la major part del deute un 

50% o més pertany a l’Ajuntament de Madrid.  Comenta també que creu que “rectificar es de savis”, i està contenta 

de que aquesta setmana hagin ratificat aquesta Llei. 

 

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

PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot), l’abstenció d’Esquerra-AM (1 vot),  i els 

vots en contra de CiU (5 vots), i PP (2 vots), 
 

 

Nº 9.- MOCIÓ EN SUPORT DE LES INICIATIVES INTERNACIONALS PER 

DEFENSAR LA LLIBERTAT RELIGIOSA I DENUNCIAR LA PERSECUCIÓ DELS 

CRISTIANS AL MÓN, ESPECIALMENT A SÍRIA I L’IRAQ 

Llegeix i explica aquesta Moció el regidor Sr. Josep Alemany i Rigol del Grup de CiU 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

En la Declaració Universal dels Drets Humans del10 de desembre de 1948, els estats es van 

comprometre a respectar i fer complir el conjunt de drets humans, civils, econòmics, polítics, 

socials i culturals, entre els quals s’inclou el dret de tota persona a la llibertat de pensament, de 

consciència i de religió.  

 

D’acord amb aquesta Declaració, tothom té els drets i llibertats que s’hi proclamen, sense cap 

distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen 

nacional o social, fortuna, naixement o altra condició.  
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Catalunya sempre ha defensat el respecte i compliment dels drets humans i s’ha mostrat contrari 

a la persecució de les persones per qualsevol motiu, tal com constaten la Declaració institucional 

sobre la commemoració del 52è aniversari de la Declaració universal dels drets humans de 29 de 

novembre del 2000 o la Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del 60è aniversari de 

la Declaració universal dels drets humans d’1 de desembre del 2008, entre d’altres, i és que cap 

causa no mereix la mort d’innocents. 

 

Així mateix, el compromís del poble de Catalunya a favor de la pau i de la resolució pacífica dels 

conflictes per contribuir decididament a la construcció d’un nou ordre mundial més just és 

manifest des de fa molts anys. 

 

Ara bé, els estudis d’organitzacions internacionals independents coincideixen quan destaquen 

que les hostilitats socials relacionades amb la religió, les restriccions governamentals en matèria 

religiosa i l’abús de les minories religioses creix any rere any. Aquesta situació es reprodueix 

pràcticament en totes les grans regions del món, excepte al continent americà. D’entre les 

diferents confessions religioses que pateixen assetjament, restriccions o persecució, les 

esglésies cristianes ocupen un lloc preeminent. Els cristians, efectivament, són la confessió més 

afectada, patint restriccions, hostilitats o assetjaments en 151 països d’arreu del món.  

 

Darrerament, aquesta situació s’ha agreujat en alguns països de l’Orient Mitjà. A principis del 

segle XX els cristians suposaven el 26% de la població total, però actualment només en 

representen un 10%, i cada cop més les minories cristianes d’aquests països són perseguides 

pel fet de professar la seva fe. 

 

Malauradament, les matances sistemàtiques d’ètnies i pobles també tenen molt a veure amb les 

creences i la religió. No endebades, alguns dels episodis més dramàtics que s’han viscut els 

darrers mesos a l’Iraq i Síria han estat qualificats per historiadors i analistes internacionals com 

“un crim contra la civilització i contra la humanitat”. 

 

Davant d’aquesta persecució, moltes han estat les veus que s’han alçat per denunciar la situació 

i alhora per fer crides a favor de la pau, la convivència i la reconciliació. Diferents caps d’estat i 

de confessions religioses com també moltes altres personalitats d’altres àmbits s’hi han referit en 

reiterades ocasions i han promogut personalment actuacions en aquesta línia.  

 

Per tot això abans esmentat, l’Ajuntament de reunit en Ple,  

 

ACORDA: 

 

Primer.- Manifestar públicament el seu suport a les iniciatives promogudes per part 

d’institucions internacionals per condemnar i aturar les morts i les persecucions basades 

en motius religiosos que estan patint les comunitats cristianes en alguns països de 

l’orient mitjà  
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Segon.- Creu fermament que les diferents confessions religioses tenen en comú la 

recerca de la pau, la convivència pacífica i la fraternitat universal, havent de ser un factor 

de cohesió, però mai d’enfrontament, i encoratja a les institucions internacionals, i també 

al poble de Catalunya, a continuar alçant la seva veu i sumar esforços a favor de la pau i 

el respecte a la llibertat de pensament, de consciència i de religió.  

 

Tercer.- Donar suport a les entitats i organitzacions internacionals que estan realitzant 

ajuda humanitària als desplaçats amb motiu d’aquesta persecució. 

 

Quart.- Notificar el present acord al Parlament de Catalunya, Govern de la Generalitat, 

Associació Catalana de Municipis (ACM) i Federació de Municipis de Catalunya (FMC) 
 

SR. IVAN GARCIA: Intervé i manifesta que el seu grup votarà a favor i han votat a favor de que es presentin 

Mocions d’aquest tipus per urgència, però torna a reiterar que estan en un Ple Municipal on no hi ha competències 

per tot això, on estant utilitzant els recursos de l’Ajuntament, els diners que també son recursos, i estan votant una 

“MOCIÓ EN SUPORT DE LES INICIATIVES INTERNACIONALS PER DEFENSAR LA LLIBERTAT RELIGIOSA I 

DENUNCIAR LA PERSECUCIÓ DELS CRISTIANS AL MÓN, ESPECIALMENT A SÍRIA I L’IRAQ”. Comenta que 

segurament demà al primer telenotícies sortirà aquest tema, ja que els Ajuntaments no tenen prous problemes al 

Municipi que s’han de cuidar d’aquestes coses. De tota manera ells votaran a favor com ja ha dit però ell 

personalment està criticant que es dediqui temps i recursos a presentar Mocions d’Urgència de coses que no tenen 

competències. 

 
SRA. ALCALDESSA:  Intervé i manifesta que no entraran en aquest tema, creu que en els Ajuntamensts les 
Mocions també estàn per poder posicionar-se, amb moltes coses i creu que aquest és un tema molt punyent i que 
no es la primera vegada que parlen de la situació de Siria o de les guerres, pensa que també s’han de solidaritzar 
amb diferents llocs del mon. 
 

Votació: Aprovat per UNANIMITAT 

 

Nº 10. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sr. J.M. ARRABAL: 
 
Informa de les activitats de la Regidoria de Cultura  
 
-Informa que el dia 4 de setembre es fa ver una xarrada per part de l’escriptor Sr. Jordi Sierra i Fabra, que va ser 
molt interessant i molt divertida. 
 
-Informa de la gran participació de gent en tots els actes de la Festa Major. 
 
-Informa del nou itinerari dels Dracs i Diables, que aquest any han canviat. 
 
-Agraeix el gran suport de  les entitats de Vallirana,  en els actes de la Festa Major. 
 
Informa de les activitats de la Regidoria d’Esports 
 
-Informa de les diferents activitats efectuades per part de la Regidoria d’Esports, amb una gran participació de gent. 
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SR. O. SUÑÉ: 

 

Informa de les diferents activitats de la  Regidoria de Via Pública, Serveis als Barris i Governació. 

 
-Informa de totes les actuacions que s’estan fent tant a nivell de via pública, com d’accessibilitat amb voreres, 
ordenació de diferents carrers del poble. Destacar que aquestes actuacions venen de processos participatius de la 
ciutadania i de les coses que demanaven, que ara es poden executar gràcies a l’esforç de tots per millorar les 
comptes de l’Ajuntament, és poden realitzar el que demanaven i realment és necessita. 
 
SRA. E. ROMERO: 

Informa de les diferents activitats de la  Regidoria de Participació Ciutadana. 
 
-Informa que començarà parlant de Participació Ciutadana. Explica una iniciativa pionera que han fet al municipi, 
conjuntament amb l’escola Campderrós el passat divendres 19 de setembre van fer un procés participatiu amb els 
nens de 4art. i 5è, per escollir els jocs que es posaran en el parc del Pont de la Selva Negra. Comenta que els nens 
ho van acollir molt be i ella personalment també s’ho va passar molt be. Van escollir pels nens de 6 anys l’opció A i 
per a nens majors de 6 anys amb l’opció B. Comenta  que els jocs que es van escollir van esser: molles, una caseta 
per fer escalada..... i pels majors de 6 anys l’èxit total va esser una tirolina i altres. Van aprendre a escollir 
democràticament, el vot d’abstenció. Creu que d’aquí uns anys podran dir que han pogut escollir uns jocs 
democràticament, i pensa que ha sigut una experiència molt bona. 
 
-Informa  que s’ha fet un procés de participació amb els veïns de Can Julià, se’ls enviaran unes cartes i poden 
dipositar el seu vot a la Policia Local, per tal poder escollir les alternatives d’un recorregut intern del Vallibus. 
 
-Informa de les diferents activitats de la Regidoria de Recursos Humans. 
 
-Informa que s’han fet la selecció de monitores de menjador, per començar el curs. 
 
-Informa que a finals del mes de setembre acaben els Plans d’Ocupació que van començar fa 6 mesos, però s’han 
publicat al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web, la possibilitat de fer aquesta segona part de Plans 
d’Ocupació de la Diputació. 
 
-Informa que actualment també hi ha una oferta pública d’ocupació de quatre places en propietat d’Agents de la 
Policia Local, comenta que s’han presentat 161 persones.  
 
-Informa que en breu es constituirà el Tribunal per poder constituir una borsa de treball per poder cobrir amb regim 
de personal laboral temporals les places d’educador social que es puguin produir a l’Ajuntament. 
 
-Informa de tots els contractes de pràctiques, i convida a tots es estudiants que vulguin fer-ho que tenen les portes 
obertes. 
 
-Informa que estan pendents de formalitzar quatre convenis més i seguiran impulsant aquesta iniciativa. 
 
SR. A. GARCIA: 
 

Informa de les activitats de la Regidoria de Medi Ambient. 

 
-Informa que ja ha acabat pràcticament el període de major risc d’incendis forestals, i del Pla de Vigilància 
d’Incendis. 
 
-Informa dels punts d’abocaments incontrolats de la població. 
 
-Informa des incendis ocorreguts a la província, dels quals 59 són forestals i 29 urbans. 
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-Informa que pel que fa a les actuacions de les franges de protecció durant aquesta temporada s’ha efectuat el 
manteniment de Vallirana Parke, Pinatella, Can Julià, Penya Forcada, Pla del Pèlec, La Llibra Casanovas, i 
l’obertura de franja de protecció de La Selva Negra. 
 
-Informa que pel que fa a les restes que van quedar de l’incendi de l’any passat diu que estan concloent els treballs 
de retirada dels materials cremats a la zona de Vallirana Park. 
 
-Informa que actualment s’està requerint a unes parcel·les privades edificables de Vallirana Park que encara tenen 
arbres cremats per tal de que els retirin, abans de que puguin afectar a la via pública o a altres veïns. 
 
-Informa de que es va realitzar el simulacre anual del PAM. 
 
-Informa de les obres del Concerta. 
 
SR. J. MILÀ: 
 
Informa de les diferents activitats de la Regidoria de Promoció Econòmica Comerç i Turisme 
 
Comenta que abans de començar la Informació, vol fer dos comentaris sobre la situació del projectes de banda 
ampla al poble de Vallirana. Explica que tenen pendent amb telefònica una reunió, però ja els hi han comunicat que 
tenen un retard com a mínim d’un any amb el desplegament de fibra òptica, estant pensant com expressar la seva 
indignació. (fa una explicació de com està aquest tema). 
 
-Informa que es va acabar la Formació subvencionada pel SOC del Certificats de professionals d’atenció 
sociosanitària. Estan pendents de les properes convocatòries. 
 
-Informa que respecte a la Formació  continua, comenta en nombre de persones que l’any passat van finalitzar la 
formació dels cursos d’Anglès. 
 
-Informa que tenen previstos una sèrie de cursos que dins d’un prospecte  informatiu ja estan a disposició dels 
ciutadans. 
 
-Informa dels Programes ocupacionals, només comenta el que estant  participant en un programa de la comarca tres 
persones de Vallirana, que ja l’han finalitzat i estant treballant, son per gent jove. 
 
-Informa que en tenen demanat un nou Programa d’Ocupació, que està pendent de subvenció, i que seria per quatre 
persones. 
 
-Recorda també la situació de la subvenció del Foment a l’Ocupació d’activitats econòmiques, informa que queda un 
romanent encara de 41.000 euros per tal de que els autònoms i comerciants si els interessa, si pugui acollir.  S’està 
a la seva disposició per a informar del que es necessita per a poder accedir a aquestes subvencions. 
 
-Informa que pel que fa a la formació de Cooperatives, comenta que malgrat que aquest any tenien més persones 
interessades, tenen 14 alumnes matriculats i 11 treballen amb lo qual es una bona noticia i no podran assistir al 
curs, explica que  el procediment és el mateix de l’any passat. També estan involucrats amb d’altres projectes a 
nivell comarcal i provincial. 
 
-Informa de que tenen dos programes amb el Consell Comarcal. 
 
-Informa que l’Oficina de Turisme, ha rebut l’alta per part de la Generalitat com Oficina de Turisme de Catalunya, 
creu que és una noticia fantàstica. 
 
-Informa de les dades de la part d’Ocupació i Intermediació que sense ser per tirar coets, si que son significatives. 
Comenta el cert augment de la demanda i de l’ocupació de la gent amb aquest primer semestre. (fa una explicació 
sobre aquestes xifres) 
 

SR. J. URREA: 
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Informa de les activitats de la Regidoria d’Urbanisme Habitatge i Mobilitat. 
 
-Informa sobre les obres del Pont de la Selva Negra, comenta que el dia 17 es van obrir les pliques de les empreses 
que es van presentar, essent la guanyadora l’empresa COPCISA, amb l’oferta més baixa, comenta que s’ha 
incrementat l’aval en un 10%, per un tema de seguretat,  i si tot va be es calcula que comencin les obres a l’octubre i 
calcula que el mes de febrer ja si podrà passar. 
 
-Informa també del projecte innovador pel que fa al tema de que els nens i nenes de la població,  han escollit els 
jocs que volen al Parc. 
 
SRA. ALCALDESSA: 

 
-DONAR COMPTES JUNTES DE GOVERN LOCAL (del 16 de juliol al 10 de setembre 2014) 
 
-DONAR COMPTE DECRETS (del 25 de juliol al 18 de setembre de 2014) 
 
-Felicita a tots els treballadors, entitats, i a tots els ciutadans de Vallirana per haver fet que aquesta Festa Major, 
hagi sigut més cívica, participativa i hagi tingut tanta participació 
 

-Vol que quedi constància i que sobretot és pugui fer difusió de que durant la propera setmana, principis d’octubre 

publicaran unes bases per ajudes escolars, beques,. Explica que al final poden destinar 36.000 euros i els 

indicadors que és seguiran amb aquest tema. Comenta que ja els hi  faran arribar aquestes bases a tots. 

 

-Informa que han tingut noticies del Senador de CiU Sr. Cleries en les quals diu que les obres de la variant 

començaran ja. Espera tenir la confirmació oficial d’aquest fet. 

 

Nº 11. PRECS I PREGUNTES 
 

SR. IVAN GARCIA: 

 

Intervé i manifesta que pel que fa al tema de la variant espera poder donar noticies aviat, comenta que al final 

s’acompleix el que van dir que era el primer punt del seu programa electoral, i sembla ser que serà d’aquesta 

manera. 

 

Comenta que vol fer uns precs sobre el tema de la Fira, diu que els agradaria que per a la següent Fira, canviar el 

sistema de repartiment de les casetes, demana que es faci per sorteig, com a d’altres municipis. El motiu és perquè 

ells s’han trobat amb un passadís molt petit com d’altres partits, inclús la ubicació, ells amb el doble de representació 

estaven més dins l’esquerra que d’altres partits que a lo millor no tenen ni representació. Explica també que hi va 

haver-hi un programa amb els lavabos que estaven fets una pena, demana que pel proper any estiguin en 

condicions, i també que hi hagi aigua. 

 

Condemna l’atac que va patir la seu del PP a Vallirana, justament quan feia molt poc que s’havia inaugurat, i a 50 

metres de la Policia Local. Li agradaria que ho haguessin esmentat en aquest Ple, creu que això és un atac a la 

democràcia. 

 

SR. D. FERRER: 

 

Pregunta que pensa aquest Ajuntament sobre la situació que estan tenint alguns treballadors del Complex Esportiu 

Municipal, del tracte laboral de l’empresa que s’ha subrogat. Entén que una empresa que fa “mobbing” amb 

majúscules a les persones que l’Ajuntament els hi ha traspassat amb uns contractes i drets laborals i que les 

mateixes es vegin maltractades de forma “barroera”, l’Ajuntament no es pot quedar mirant tal i com està fent, pensa 

que hauria d’emparar, prohibir, o si més no evitar que aquesta pràctica és produís. Espera no sentir l’excusa de que 

l’empresa “gestiona a les persones de la manera que li va més be”. Saber perfectament que saben que ho fan per 
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fer-los fora i incorporar en el seu lloc a persones  amb un salari de poc més de 600 euros, i amb un horari de dilluns 

a diumenge. Demana que reflexionin i cridin l’atenció a aquesta empresa per tal de que recondueixin aquesta 

situació. 

 

Comenta a títol personal que el que ha dit el seu company del PP te raó. Creu que la Fira dels partits polítics a la 

Rambla de la Sobirania al mig de les Festes de Vallirana, pensa que és un tema que sobra. A ell li hagués agradat 

veure a la Rambla de la Sobirania, les parades de les entitats del poble no dels partits polítics, si volen demanar el 

vot que ho facin quan siguin eleccions, com fa el PSC als barris, però fer-ho al mig de la Festa Major creu que 

sincerament sobra. Pregunta també si  els partits polítics que van estar fent el servei de càtering tenien el carnet de 

manipulador d’aliments, si declaren els ingressos que han tingut... i que pensen les empreses del voltant que si més 

no es guanyen la vida oferint serveis d’hostaleria, a la competència que li fan uns partits polítics en període de festa 

major?. Creu que s’ho haurien de replantejar 

 
SR. J. ALEMANY: 
 
Demana que se’ls faci arribar el llistat dels 14 nínxols disponibles als quals feia referència la Sra. Alcaldessa. 
 
Demana també que retiri la bandera espanyola que veu que avui llueix a la Sala de Plens, comenta que no 
representa a aquest poble i no te cap sentit, a l’igual que la que hi ha al terrat de l’Ajuntament. Comenta que han 
estat aixins gairebé 30 anys i poden passar la resta. 
 
Pel que fa al tema de la variant, comenta que agraeix al Senador Sr. Cleries la pregunta que ha fet, i que la Ministra 
ha contestat el que ja sabien, que continua el compromís que els hi van expressar en la visita a Madrid i altres 
trobades. Explica que aquesta noticia no es nova, ja que l’han sentit moltes vegades, de tota manera aquesta variant 
un dia o un altre s’haurà d’acabar, espera que sigui aviat. 
 
Pregunta que enguany si que s’ha indicat el nom del guanyador del cartells de la Festa Major,  en el Programa, 
comenta que l’any passat no si va posar i el Regidor quan li van preguntar va dir que no hi havia d’esser. Celebren 
que aquest any s’hagi posat i lamenten que l’any passat no. 
 
Referent al nom del Parc del Pont, que el Sr. Urrea vol que es digui “Parc del Pont caigut” ell li posaria “Parc del 
Pont que van deixar caure”, ja que el mateix no hagués hagut de caure mai de la vida, van deixar que l’aigua s’anés 
emportant la terra que l’aguantava. 
 
Comenta que la Sra. Alcaldessa diu que en la Memòria del Compte General diu” en nomes dos anys i mig de gestió 
s’ha donat la volta i s’ha superat la situació de fallida de l’Ajuntament”, també comenta i suposa que en clau electoral 
“que degut a  aquesta millora es podrà afrontar una rebaixa en els tributs municipals”. Explica que aquesta tàctica ja 
la coneix, també l’aplica el PP de cara al 2015, a Extremadura, València, i el propi Sr. Montoro.  
Li pregunta a la Sra. Alcaldessa que si de veritat algú és creu que si s’hagués trobat la situació de fallida que diuen, 
a dia d’avui estaria en situació de superàvit?. 
 
Recorda que quan ella va entrar a l’Ajuntament, a l’any 2011, els proveïdors cobraven a 60 dies, i això és una 
evidencia i va quedar demostrat que quan el Govern de l’Estat li va demanar el llistat de factures pendents de 
pagament a data 31 de desembre, únicament van poder entregar factures d’octubre, novembre i desembre, es a dir 
de la seva legislatura. També comenta que durant aquests dos anys i mig ja han demanat més de tres milions 
d’euros a l’Estat per pagar proveïdors, per despeses corrents, d’aigua, llum i neteja, i que han cobrat al cap de 6, 8 i 
9 mesos. El deute que es van trobar, era un deute assumible i ho demostra la situació en que ara es troben. 
 
SR. J. MILÀ:  
 
Responen pel que fa al tema de les Fires, diu que la veritat es que les fires han anat a més, i això els hi ha generat 
una certa problemàtica de gestió. També es cert que aquest any ell creu que era una bona noticia que a la Rambla 
Sobirania hi haguessin com a molts pobles de Catalunya, entitats, artesans i els partits polítics amb les seves 
guinguetes. També es cert que al final els que s’han apuntat nous al final, tampoc coneixien totes les regles del joc, 
perquè suposa que a la propera ja no es farà perquè no sap qui governarà. (fa una explicació sobre les Fires). 
Recorda que el WC, esta fixe a la Rambla de la Sobirania i aquí ha fallat el proveïdor, que te un contracte de 
manteniment, suposa que per la quantitat de gent ha quedat col·lapsat. De cara al proper any ja es veurà el que fan, 
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de tota manera vol que quedi clar que cada vegada surt mes gent per la Festa Major. Demana disculpes a la gent 
afectada. 
 
SR. J.M. ARRABAL: 
 
Intervé i responent al Sr. D. Ferrer, diu que si que s’han preocupat, han parlat amb els treballadors els quals els han 
explicat la situació que tenien. 
 
Avui han tingut una reunió amb l’empresa per veure el que estava passant. Comenta que dins d’aquest grup de 
persones que estan decebuts, però es una empresa que te varis llocs i van canviant allà on convé més, de moment 
això la propera setmana han de parlar amb el director i li demanaran quina es la finalitat d’aquest tema, però vol que 
quedi clar que sí que es preocupen d’aquest personal,  i molt. 
 
SR. SECRETARI: 
 
Intervé i explica que bàsicament el que es fa constar en un Plec, es que l’empresa concessionària subrogui al 
personal, a partir d’aquí jurídicament l’Ajuntament no te cap eina per poder pressionar a l’empresa perquè adopti 
una política personal determinada. I desprès per això estan els jutges, si hi ha un mobbing tant clar que denunciïn, 
creu que es el que toca, però l’Ajuntament no pot fer res, a nivell de pressions ell no entra. 
 
SR. J. MILÀ: 
 
Intervé i diu que creu que el que ha dit es molt fort, i que amb aquests tipus de coses quan públicament dins d’un Ple 
que te unes regles del  joc i a més a més el que és diu en el mateix es jurídicament utilitzable, dir que aquesta 
empresa fa “mobbing” directament, creu que ha corregut un risc, està d’acord amb el Secretari que han de fer el que 
jurídicament correspongui. 
 
SR. D. FERRER: 

 
Respon que ja està en mans del Jutge aquest tema, però li comenta al Sr. Secretari que es cert que no pots posar 
en uns Plecs certes coses, però si l’Ajuntament dona unes subvencions a empreses del municipi perquè contractin 
prioritàriament a gent del municipi i tenien uns serveis esportius que s’estaven prestant amb unes persones que no 
sap d’on eren, i que quan es va contractar a aquesta empresa certes condicions es pugui posar a nivell de 
característiques de com es presta el servei. Explica que a la Generalitat quan s’ha subrogat personal, s’ha obligat a 
l’empresa una permanència mínima de tres anys en aquella empresa, aquí el criteri va ser d’un any, que no discuteix 
si és millor o pitjor, el que estan dient es que aquesta empresa ha agafat a certes persones que estaven prestant els 
seus serveis aquí i sense motius de serveis que es puguin fonamentar, els envia lluny del seu anterior lloc de treball 
i els esta substituint per unes altres. Comenta que aquesta empresa en alguns del municipis que també els hi ha 
adjudicat el contracte, la concessió els hi acaba aviat i estant movent a aquestes persones perquè quan se’ls acabi 
les poden despedir, per motius justificats de servei. Creu que la responsabilitat encara que els serveis els presti 
l’empresa continua sent de l’Administració. Demana que ho recondueixin pel be d’aquests treballadors. 
 
  
SRA. ALCALDESSA: 
 
Intervé i li diu al Sr. D. Ferrer que els Plecs es van aprovar pel Ple i en cap moment es va fer cap esment de res del 
que ha comentat ara, que li sembla molt be que ho faci que és una gran aportació, però li pregunta el perquè no ho 
va fer llavors. No obstant des de aquest Ajuntament i des de aquest Equip de Govern, tal i com ha dit el Sr. Arrabal, 
s’està treballant i recolzant a aquestes persones, i es fa el que es pot jurídicament.. 
 
Li diu al Sr. Ivan Garcia que el fet que va passar a la seu del PP, en van parlar el cap de setmana, i en aquell 
moment no se li va donar la rellevància que ara li ha donat, no sap si ara ha passat pel mecanisme de comunicació 
del PP, dient “si ens fem les víctimes podem llençar una noticia i així pot sortir a la premsa”. Comenta que ella 
condemna aquests fets com qualsevol altre que pugui succeir al municipi, no creu que calgui una declaració 
institucional i menys quan en aquell moment se li va treure importància a l’assumpte. Continua dient que normalment 
no fa esment d’aquestes coses, també van assassinar a una persona al carrer Major i no ho va comentar al Ple, i va 
passar el mes d’agost i això sí que es greu. Cadascú fa la política com la fa i desprès creu que el temps posa a 
cadascú al seu lloc, i amb això també respon als de l’altra banda “el temps dona i treu raons”, li sembla molt cínic dir 
que la culpa de que caigués el pont es d’ells, perquè hi havia unes aigües, si dona una volta per la zona tothom li 
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dirà que aquell pont es va fer malament, com també és molt cínic, posar els comptes que actualment te aquest 
Ajuntament en qüestió. Ella si que posa en qüestió els números de l’anterior equip de govern i també ho han dit les 
auditories que no es seguien els criteris de la Sindicatura de Comptes, li diu al Sr. Alemany que aquí s’aplica la 
normativa. 
 
 
SR ALEMANY:  Demana un llistat de factures 
 
SR. J. URREA:  Diu que li donaran una relació de totes les factures des de la primera fins l’última de la construcció 
del Parc de Carles Marsell, que l’empresa ha denunciat i un Jutge els ha obligat a pagar 140.000 euros d’interessos 
per l’impagament d’aquestes factures. 
 
SRA. ALCALDESSA: 
 
Intervé i torna a repetir que “el temps dona i treu raons”, en aquest moment el municipi ja va votar i votaran, ja es 
veurà. 
 
 

I sense cap més temes a tractar,  la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les  24,00  hores. 
De la que s’estén la present acta, que en dono fe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


