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ACTA     DE    LA     SESSIÓ     CELEBRADA     PEL    PLE    ORDINARI    DE 
L’AJUNTAMENT EL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2014  
 

 

Vallirana, 27 novembre  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 

 
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 
 
La Sra. Alcaldessa justifica l'absencia al Ple del Regidor de CiU Sr. Teòfil M. Gibert Bertran i 
manifesta que el Sr. David Ferrer Canosa s’incorpora al Ple al llarg del mateix. 
 
Assistits  pel Secretari Sr. Pablo Fernández Fernández 
Assistits pel Sr. Javier Goytisolo Marquinez, Interventor Municipal 
 
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: 
 
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. 
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SR. A. GARCIA: Fa una explicació sobre el contingut de la mateixa i manifesta que han parlat amb els membres de 
CiU i del PP, per si es volen afegir, ja que el que es defensa és el dret del poble de Catalunya a poder exercir el seu 
dret democràtic. 
 
 
SR. IVAN GARCIA: Intervé i manifesta que tal i com ja van dir l’altre vegada, no consideren que això sigui una 
Moció d’urgència però tornen a estar d’acord que es presenti ja que quan ells volen que es presenti alguna cosa no 
es consideri que tampoc es d’urgència i es quedi fora. 
 
Es passa a votació la urgència de la incorporació d’aquesta Moció al Ple que passaria a ser el punt nº 7. 

 
Votació: Aprovat per UNANIMITAT 

 

Nº 1. APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS. 
 
Es passa a votació l’acta del Ple Ordinari de data 25 de setembre de 2014 

 
Votació: Aprovada per UNANIMITAT 

 

Es passa a votació l’acta del Ple Extraordinari de data 30 d’octubre de 2014 

 
Votació: Aprovada per UNANIMITAT 

 

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

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 08/2014 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE 

CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI 

Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa  

ANTECEDENTS  

A) Crèdits extraordinaris 

 

Vist el programa “Caixa de Crèdit” de la Diputació de Barcelona d’atorgament de crèdits per a 

inversions.  

Atès que és intenció de la corporació acollir-se a aquesta línea de préstecs sense interessos i 

que aquesta operació no està al Pressupost inicial de 2014. 

 

B) Transferències de crèdit 

 

Atesa la proposta d’Alcaldia de transferències de crèdits entre partides de despesa corrent. 

 

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. 



3 
 

 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 l’informe de la Intervenció Municipal. 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el 20 de  novembre de 2014 
 

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

 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de Modificació de Crèdit número 8/2014 del Pressupost de 
l’Ajuntament de Vallirana per l’exercici 2014 en la modalitat de transferències de crèdit. 
 
 
SEGON.-Crear la partida 432- 15500- 6090000 “Projecte voreres zones verdes” amb una dotació 

de 175.000,00 euros, finançada amb la nova partida d’ingressos 911000 “Préstec Diputació de 

Barcelona Caixa Crèdit”.  

TERCER.- Donar trasllat del present acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria 
municipals. 
 
QUART.- 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.   

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 el punt primer, és prenien dos acords, i que el primer el traurien, ja 

que es proposaven bàsicament dues modificacions: una continuaria que es la que serviria per incrementar la partida 

dels serveis mèdics i prevenció de riscos en 3.300 euros que venen de la partida de protecció civil Decret 82/2010, 

aquesta es mantindria, però la proposta que feien que sortien els diners de la partida d’inversió del Pont de Selva 

Negra i que anirien a complementar diverses partides, per un import de 29.000 euros aquesta la deixen sobre la 

taula, es a dir que treuen aquest punt seguint el criteri de la prudència, ja que consultats el Secretari i l’Interventor, 

deien que han començat les obres del pont se Selva Negra i poden trobar-se alguna sorpresa, per tant és millor 

mantenir la partida tal i com esta i no fer aquesta modificació de crèdit, espera que no sigui així, però.... 

Explica també el contingut del punt nº 2  relatiu al  Préstec Diputació de Barcelona Caixa Crèdit, que ofereix la 

Diputació de Barcelona als Ajuntaments amb un cost 0 a nivell d’interessos. Comenta que com ja saben i degut a la 

situació econòmica de l’Ajuntament durant la seva legislatura, que ha fet que no poguessin accedir a mecanismes 

de finançament, i tampoc havien pogut accedir a aquest programa que ofereix la Diputació. Enguany van tenir una 

visita amb el Sr. Interventor, a  Política Financera de la Generalitat de Catalunya, i van veure que ara la situació de 

l’Ajuntament.  Actualment, tots els indicadors a nivell econòmic eren bastant bons, es a dir tot positiu amb un rati de 

deute que acabaran el 2014 amb un 66%, i les limitacions son a partir del 75%, és a dir, que han fet una baixada 

important ja que estaven a un 118%. Per tant han cregut oportú poden acollir-se amb aquest programa per tal de 

poder finançar algunes petites inversions, la inversió que volen fer és el de voreres a les zones verdes. 

SR. J. ALEMANY:  Intervé i manifesta que de nou es troben davant d’una modificació de crèdit  que és la nº 8 i que 
sumada a les anteriors i que sumada a les anteriors i restant el que ara s’ha tret, gairebé son 1.600.000 euros que 
s’incrementa al respecte del pressupost inicial, es a dir un 10% de la previsió inicial, és reafirmen amb el que és una 
pèssima gestió pressupostària. També va demanar a la Comissió Informativa si hi havia un projecte de les voreres 
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que s’havien de fer i li van dir que encara no el tenien, demana que els hi facin arribar quan l tinguin. Manifesta que 
el vot del seu grup serà en contra. 

 
SRA. ALCALDESSA: Intervé i manifesta que és cert que el pressupost s’ha incrementat, però que aquest increment 
be motivat per la incorporació de nous ingressos que els hi ha vingut a través de subvencions, sobretot de la 
Diputació de Barcelona, i també perquè han tingut un romanent de tresoreria positiu de la liquidació del pressupost 
de 2013, que els hi va permetre incorporar-los al Pressupost 2014 i poder pagar factures que no havien pogut ser 
encabides en el Pressupost 2013. Continua dient que el fet de poder-ho fer d’aquesta manera, realment es una bona 
gestió, tenir 8 modificacions de crèdit no es molt, diu que hi ha d’altres municipis similars que en porten 20 o més i 
no passa res, actualment les circumstàncies que viuen els ens locals fan que cada cop hagin de ser més àgils i si 
tenen més ingressos i és poden anar incorporant al Pressupost li sembla que seria de molt mal gestor no 
incrementar-ho. Comenta que cada cop que puguin ho faran, creu que cada dia han de ser més àgils, que el 
pressupost és una eina dinàmica, es una previsió del que volen fer, però si les circumstàncies canvien també creu 
que el pressupost s’ha d’anar modificant, en tot cas la major part de les partides son les mateixes del pressupost 
que es va aprovar inicialment, i les modificacions han estat pels motius que ja s’han explicat. Respon que quan 
tinguin el projecte de voreres li faran arribar. 

 
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 (4 vots). 

 
 
Nº 3.- PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ PRESSUPOST 2015 I LA 
PLANTILLA DE PERSONAL 
 
Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa,  

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

plantilla de personal pel 2015.  
 
 
Atès l'informe de la Intervenció de data 20 de novembre de 2014. 
 
 

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

aplicables.  
 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa, de data 20 de novembre de 2014 

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

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost,  la Plantilla de Personal, la Relació de Llocs de 

Treball  i les Bases d’Execució per l’any 2015 
 
 

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

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

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

aprovat.  
 
 

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

Generalitat de Catalunya Departament de Governació.  
 
 

No obstant això, el Ple de l'Ajuntament amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més convenient.  
 
SRA: ALCALDESSA:  Intervé i manifesta que aquest és un pressupost molt social on s’incrementa d’una manera 
molt destacable la despesa a nivell de benestar social i també la despesa de serveis d’atenció a les persones, també 



5 
 
fent un impuls a les entitats i continuant amb projectes que des de aquest Equip de Govern n’estan molt contents 
com poder ser les beques de material i llibres escolars, la promoció de la cultura o el patrimoni històric. Posa com 
exemple la incorporació per poder iniciar les obres a la ermita de Sant Silvestre i amb un nou projecte que és el 
foment a teleassistència, que el que volen es recolzar a aquelles persones més grans i que tenen més problemes de 
mobilitat al nostre municipi. Comenta que és un pressupost que aposta sobre tot per al manteniment de les 
inversions als barris i per a la protecció de l’entorn natural, per dues vies, a nivell de les inversions a la via publica, i 
també continuant amb el pla de xoc contra incendis. (Continua fent una explicació sobre el contingut del 
Pressupost), sense oblidar  aquesta motxilla que porten penjada i que suposa un 19% del pressupost, de deutes e 
interessos tant del propi Ajuntament com  de les Societats Municipals, d’expropiacions sentències, sentències i 
altres i un tema molt important que es l’intentar donar solució al Polígon Industrial, i aquí tenen una partida de 
200.000 euros per poder solucionar-ho i també els dèficits als barris. 
 
SRA. E. ROMERO:  Intervé i manifesta que li agradaria parlar de la plantilla i de la relació de llocs de treball, 
destaca de forma global la proposta del pressupost del capítol I d’aquest exercici 2015, es manté igual que el 
pressupost final del 2014, un cop incorporada la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per a la 
contractació de plans d’ocupació. Comenta que es modifica la partida dels lots de nadal, que en el conveni dels 
treballadors es manté el mateix import de 5.000 euros, només que és modifica d’orgànic. La principal reducció de les 
partides pressupostàries, malgrat que ha dit que es quedava igual, es deguda a l’amortització de llocs de treball per 
jubilacions, malgrat que s’ha mantingut una plaça d’administrativa que ha quedat vacant per jubilació i a la 
modificació orgànica la partida corresponent a la protecció contra incendis que s’ha traslladat a un altre orgànic. Pel 
que fa a l’increment que quedaria tot igual, serien les partides del Capítol I principalment és degut a la creació de 
dues noves partides, una de plans d’ocupació propis promocionats per l’Ajuntament i l’altre per atendre ajuts recollits 
en conveni per a familiars de treballadors amb disminució  física o psíquica i la modificació de la partida dels lots de 
nadal.  
Referent al tema de la plantilla i relació de llocs de treball, explica que s’ha procedir a l’amortització de dues places 
del personal funcionari per jubilació, una d’un oficial de primera electricista, i l’altre serà a finals d’any d’una plaça de 
sotsinspector de la Policia local, i atès la Memòria d’Alcaldia en relació a les  necessitats de reorganització dels 
departaments de Secretaria i Intervenció, i l’informe presentat pel Secretari en el qual es determina quines son les 
necessitats de l’àrea del règim intern i s’ha considerat adient de modificar la dependència organitzativa d’aquests 
llocs de tècnics mitjans d’intervenció a que feia esment la memòria d’Alcaldia, i han fet una plaça que no han 
amortitzat de C1 administrativa a Secretaria. 
S’ha procedit a l’amortització d’una plaça d’auxiliar administrativa per jubilació i s’ha mantingut la plaça que ha 
comentat i per aquest motiu s’adscriu a aquesta àrea. Finalment seguin la doctrina del Tribunal Suprem, s’ha 
reconegut aquells llocs de treball que estan ocupant persones amb la condició de personal indefinit no fix per la 
concatenació de contractes laborals temporals irregulars, d’acord amb l’article 15 de ‘Estatut dels Treballadors 
aprovat pel Reial Decret 1/95 de 24 de març, i en aquest apartat vol fer especial esment, diu que: “estant 
reconeixent a sis persones a la plantilla que anteriorment tenien un tractament de personal laboral temporal, una 
temporalitat que en alguns casos son de l’any 2006, 2007 i 2008”, veuen que el concepte d’ eventual temporal de les 
polítiques de contractació de l’anterior Equip de Govern no ho tenien clar. Continua dient que amb aquestes 
antiguitats demostren que no tenien caràcter temporal sinó que eren places indefinides, i davant d’aquesta situació i 
d’aquesta realitat, l’ anterior equip de govern en comptes de fer oferta pública d’ocupació on la Llei ho permetia no 
va fer res i ho podia haver fet. El desembre de 2011, la normativa, a l’equip de govern actual els impedeix amb un 
Reial Decret la creació de oferta pública i la reposició de personal no essencial a les corporacions de l’administració. 
No obstant això i la no possibilitat normativa el seu tarannà es reconèixer en la plantilla aquest col·lectiu que 
malauradament no ha tingut fins ara aquesta seguretat jurídica reconeguda, com a personal laboral eventual sinó 
com a indefinit no fix, col·lectiu que esta indefinit no fix majoritàriament de serveis socials, dos treballadores socials, 
una educadora social, una auxiliar administrativa adscrit a serveis socials, una auxiliar administrativa adscrita a 
serveis tècnics i un tècnic auxiliar en comunicació. 
Podrien parlar dels processos de selecció de l’antic equip de govern però es resumirien en Decrets d’urgència o 
concurs de mèrits, a excepció de l’educadora social esdevinguda indefinida no fixa en el seu mandat, ja que a la 
normativa vigent és impossible treure aquesta plaça però les necessitats socials del municipi fan que aquest efectiu 
sigui imprescindible per poder fer front a un departament que per la càrrega de feina ja està ajustat a ratis de la 
població.  
Resumeix dient que les grans coses a destacar d’aquest Capítol I d’aquesta plantilla., és que malgrat no incrementar 
el Capítol I respecte al 2014, fan un Pla propi dotat amb 85.000 euros incloent seguretat social i cosa 
importantíssima perquè donarà feina a gent del municipi al menys durant un temps i el reconeixement d’aquest 
personal indefinit no fix que en alguns casos tenien una antiguitat del 2006, i amb això s’acompleix amb l’article nº 
38 del nostre conveni aprovat amb un 99% de vots dels treballadors de l’Ajuntament, on els garanteixen l’estabilitat 
laboral. 
 
 
SRA. ROSA M. CAMPOS: Intervé i manifesta que aquests pressupostos els hi ha agradat, que els hi semblem 
coherents, continguts, que estan pensats i també equilibrats, per aquest motiu els felicita. Comenta que son 
pressupostos propis d’un any electoral, tot i que no hi ha cap partida que “grinyoli”, de fet tots els pressupostos creu 
que haurien d’ésser en aquesta línia, tot i així ells sempre en la línia d’una oposició constructiva han pensat de 
presentar esmenes i  per aquest motiu la Llei els obliga a votar en contra, doncs votaran en contra. 
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SRA. G. RIBERAS: Intervé i manifesta, que els felicita per tot el tema del personal de serveis socials, comenta que 
ells si haguessin seguit també ho haurien fet, i estant totalment d’acord ja que era just i necessari, ja que la 
necessitat del municipi fa que aquestes places siguin molt importants. 
Quan els comentaris que ha fet la Sra. Alcaldessa sobre les partides del Pressupost destinades a Serveis Socials i 
Benestar de les persones també hi estan totalment d’acord, però  vol complementar-ho amb un parell de coses que 
ells tenien previstes amb el seu programa electoral i volen compartir per veure si ja es poden iniciar. Continua dient 
que tot el tema vinculat més a ensenyament tenen moltes línies d’ESO al municipi i no hi ha cicles de grau mig ni 
grau superior, això fa que molt jovent de Vallirana s’hagi de desplaçar fora, sap també que això passa a molts 
d’altres municipis de l’entorn, però pensa que això s’ha d’incentivar, explica que pel que fa al tema de les 
teleassistències ells van fer un Conveni amb el CAP de Vallirana en el qual les treballadores socials conjuntament 
van fer un sondeig de totes les persones de més de 79 anys del municipi per visitar-los i assegurar-se de que no 
quedes ningú de Vallirana sense la informació del teleassistència i de la Llei de la Dependència. (continua fent una 
explicació sobre el tema) 
 
SR. J. ALEMANY: Intervé i manifesta que en la memòria del Pressupost la Sra. Alcaldessa torna a fer “bandera” del 
superàvit dels comptes 2013 amb aquest 1.761.000 euros. Comenta que aquest superàvit ella sap molt be que es va 
produir perquè és van deixar al calaix factures del  2013 per comptabilitzar i aquesta és l’única veritat. Continua 
també dient que els ingressos en el seu conjunt enguany aquest pressupost disminueixen en 453.000 euros, si 
miren l’estructura del pressupost per capítols podran comprovar que els ingressos corrents del 1 al 5 s’incrementen 
en 276.000 euros, gairebé un 2% i pel que fa al capítol I, el que serien impostos directes, IBI, vehicles,... 
s’incrementa en 579.000 euros, el que suposaria un 7,5% respecte a l’any passat que no esta gens malament. 
Continua dient que en aquesta línia la Sra. Alcaldessa conclou que els mèrits de la seva gestió és que es fa “més 
amb menys”, pregunta menys que?, ja que de fet els ingressos han anat incrementant any rere any els últims 3 
anys, l’increment només amb l’IBI respecte al que es pagava el 2011, per habitatges la mitjana està en un 17% 
d’increment , amb pisos i plurifamiliars amb un 16% i els aparcaments places de pàrquing amb un 23%. Aquesta és 
la realitat, per tant diu que compensin a deixar de banda el “discurs” del que van trobar perquè no cola. Els hi 
comenta que al llarg d’aquesta legislatura hauran administrat uns setanta milions d’euros, deunidó, i en canvi això a 
la pràctica de la ciutadania, vol dir menys aparcaments, la ciutadania de les urbanitzacions s’ho pensa abans de 
baixar al poble, sense papereres, això vol dir carrers més bruts, rates que volten pel carrer Major, menys reciclatge, 
han eliminat molts punts de containers, sense nínxols nous, les famílies han hagut de recórrer a amics i coneguts 
per poder enterrar a Vallirana, el tancament de la Llar d’infants, menys manteniment dels parcs, sense arbres, 
l’ensorrament del Pont de la Selva Negra, deixant que s’emportin la maquinaria de la variant, sense reacció davant 
d’imprevistos etc. etc. i podria dir una llarga llista de temes pels quals els valliranencs han anat a menys. Quan és 
parla dels crèdits que s’estan pagant, comenta que no va ser fàcil situar mentre creixia la població fer les inversions 
necessàries en equipaments escolars, socials, esportius i resoldre els dèficits urbanístics, aigua enllumenat i altres 
ja s’ho han trobat fet,  i lògicament s’ha d’anar pagant. Vol que quedi clar que cap d’aquests crèdits estava fora de la 
normativa vigent, es producte d’una època.  (continua fent una explicació sobre el tema) 
 
 
SR. J. MILÀ: Intervé i manifesta que es d’admirar la persistència en l’error de l’oposició en el tema dels 
pressupostos. Continua dient que vol fer dues observacions, la primera diu que es una mica molest que es demanin 
informes que després es treguin sense llegir, ho diu perquè repeteix i repeteix, aparcaments que no baixen de les 
urbanitzacions i altres coses...., pensa que se’ls haurien de llegir, i desprès el tema del pont son dates assenyalades 
ja que dintre d’uns mesos farà anys d’una foto que es va fer amb l’anterior equip de govern, amb la magnifica 
inauguració d’un pont amb un parc al costat que després per aquelles coses de la vida es va ensorrar, i que edemes 
els Jutges han demostrat que l’obra s’havia fet de qualsevol manera. Pot entendre el tema del pressupost i que sigui 
una discussió tècnics, però tenir la “barra” de dir que el pont ha caigut per culpa d’aquest Equip de Govern és d’una 
des vergonya espectacular, allò es va fer fatal, amb un concurs que va quedar desert, que es va buscar una 
empresa que amb el nom ja pagava es deia Abolafio, que edemes va deixar un parc al costat que ara es troben que 
també està mal fet, i això ho han fer ells just abans de les eleccions, amb una inauguració a “bombo i platillo”, i això 
si que no faltaria més, esta fart de sentir aquest comentari. 
 
SRA. R. MORENO: Intervé i manifesta que responent a la Sra. Riberas creu  la proposta que ha aportat pel que fa al 
tema de teleassistència li sembla molt bona i ho tindran en compte. Pel que fa al tema d’Ensenyament, tot el que és 
la formació post obligatòria es un tema que a ells també els preocupa i també la portaven en el seu programa 
electoral i des de bon començament van fer gestions per aconseguir  tot això. Amb reunions mantingudes amb el 
Departament d’Ensenyament les seves peticions fetes per activa i per passiva i reiterades vegades s’han vist 
sempre frustrades ja que es tracta d’una qüestió purament econòmica, i estimen que per la situació geogràfica que 
te Vallirana i l’oferta que tenen al voltant no hi ha cap cicle que es pugui encabir en el nostre municipi. Continua dient 
que continuaran lluitant  perquè creu que el jovent de Vallirana ha de tenir aquesta possibilitat. Demana que si tenen 
alguna manera o algun contacte que els hi pugui donar un cop de ma els agrairà. (continua fent una explicació sobre 
el tema). 
Responent al Sr. Alemany pel que fa al tema de les escoles bressol, comenta que ho han dit repetides vegades en 
el seu moment, no han tancat cap llar d’infants, sinó que han amortitzat llars d’infants que son dues coses molt 
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diferents. Tancar és baixar persianes i que les famílies s’espavilin, i amortitzar vol dir que no hi havia demanda i s’ha 
tingut que reestructurar el servei, això va implicar una de les mesures, vol remarcar que durant la seva legislatura no 
han deixat a cap nen fora del servei, sempre que hi hagut demanda s’han anat obrint aules, i es seguirà fent 
d’aquesta manera. 
 

En aquest moment s’incorpora al Ple el Regidor de CiU Sr. David Ferrer Canosa 
 
SRA. ALCALDESSA: Intervé i manifesta que és cert el que comentaven que a nivell dels ingressos de l’Ajuntament 
pràcticament el 70% venen dels tributs, ja siguin impostos directes, indirectes o taxes, el que es lamentable es que 
des de altres administracions cada cop se’ls ha anat donant menys. Continua dient que en el cas concret de la 
Generalitat de Catalunya si analitzen els diners que ha anant rebent  aquest Ajuntament en els últims anys van 
veient que cada cop son menys. Comenta que la Generalitat amb els casos que sí que tenia contrets els drets, hi ha 
molts Ajuntaments amb els quals te uns deutes molt importants, aquest no es el cas de Vallirana, però si que creuen 
que cada cop hi ha menys ingressos. Explica que si miren els ingressos que venen d’altres administracions, el 73% 
ve de l’Estat i el 17% de la Generalitat, Diputació ha anat assumint poc a poc aquesta funció que abans feia la 
Generalitat, i de fet ara mateix és d’on venen les subvencions per a les Llars d’Infants i altres, recorda que aquesta 
vegada la Generalitat ni tant sols ha fet el programa PUOSC, que és el que s’utilitzava per a les inversions, de fet 
inclús havia sortit un llistat previ en el qual a Vallirana se’ls atorgava una subvenció d’uns 500.000 euros i al final 
això no s’ha materialitzat, ojala poguessin tenir aquests diners. Creu que des de aquest equip de govern sí que s’ha 
fet més amb menys i ho han demostrat amb multitud d’actuacions, posa com exemple la delegació dels tributs de la 
recaptació i de la gestió a l’organisme de la Diputació de Barcelona, han demostrat més d’una vegada que han 
estalviat entre 300 i 400.000 euros l’any. Però no només hi ha hagut aquesta rebaixa de l’import que s’havia de 
donar amb un recaptador privat sinó que el que veuen ara es que hi ha una millora amb l’eficàcia recaptatòria, i 
aqueta millora fa que puguin tenir més ingressos sense tenir que incrementar els tipus. Continua dient que a ella li 
agradaria poder baixar el tipus, l’IBI i també fer un retorn a la ciutadania de Vallirana per tots els esforços que 
conjuntament han estat fent durant aquests anys, ojala ho poguessin fer, però quan ho van dir des de l’oposició se’ls 
va acusar d’oportunisme, electoralisme.......Li demana que aclareixi que és el que vol, si baixar o pujar o si 
sistemàticament sempre els anirà en contra. 
Des de aquest equip de govern diu que si passeja per Vallirana ara es molt més accessible, nomes que passi per 
l’Avgda. de la Parellada o pel carrer Miquel Batlle, que vagi pels barris i vegi els parcs, creu que s’està fent una bona 
feina, de la mateixa manera també s’ha netejat la riera, cosa que mai s’havia fet i també mai s’havien invertit tants 
diners amb les franges de protecció i amb millora del control de la vegetació. Es senten contents i mols valliranecs 
també els hi transmeten. Es un bon pressupost i agraeix al grup del PP i a la Sra. Gisela les felicitacions que han 
rebut, i també li diu a la Sra. Campos que si ja el troben be no cal que facin al·legacions. 
 
 

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 (5 vots), i PP (2 vots), 

 
Nº 4.- PROPOSTA D’ACORD DE RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER 
L’EXERCICI D’UNA SEGONA ACTIVITAT A DIVERSOS EMPLEATS PÚBLICS 
DE L’AJUNTAMENT DE VALLIRANA 
 
Llegeix i explica aquest punt la regidora Sra. Elisabeth Romero Salguero. 
 
Vista la sol·licitud de reconeixement de compatibilitat per activitats privades, efectuades per una 
empleada de l’ajuntament de Vallirana, 
 
Atès el que estableixen els articles 321 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix 
la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, sempre que la 
suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no superi la jornada 
ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi coincidència horària 
en l’exercici d’ambdues activitats. 
 
Vist el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei 
de les Administracions Públiques i demés normativa concordant. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de data 20 de novembre de 2014, 
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Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents 
 
PRIMER. Autoritzar a l’esmentada empleada de l’Ajuntament de Vallirana, amb núm. DNI 
46.675.072-E, la compatibilitat per l’exercici d’activitat privada sempre i quan es compleixen les 
prescripcions legals establertes:  
 
SEGON. Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits especificats a l’article 330 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, als compresos en els articles 11 i 12 de la Llei 53/1984, de 26 
de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al servei de les Administracions Públiques i, en 
concret, als següents: 
 

- Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en 
comprometés la seva imparcialitat o independència, 
 

- Si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui 
per raó del càrrec, 
 

- Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 
 
TERCER. L’empleada autoritzada estarà obligada a posar en coneixement d’aquest ajuntament 
el règim de cotitzacions de la Seguretat Social, si és el cas. 
 
QUART. Comunicar aquest acord a la interessada, i al Departament de Recursos Humans 
 
No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més convenient. 

 
Votació: Aprovat per UNANIMITAT 

 
 
Nº 5.- PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL DEL 
PATRIMONI HISTÒRIC DE LA MASIA DE CAN JULIÀ. 
 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Jordi Urrea Clos 
 
Atès que en data 30 de juliol de 2014, la Junta de Govern en sessió ordinària va aprovar 
inicialment el Pla Especial del Patrimoni Històric de la Masia de Can Julià , 
 
Atès que durant el període d’informació pública no s’han presentat les al·legacions, 
 
Atès que la normativa aplicable està constituïda per: 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 117 i 118 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, 
 
D’acord amb la disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl, que modifica l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de bases de règim local, l’òrgan competent per a l’aprovació provisional del 
present pla especial és el Ple municipal.  
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de data 20 de novembre de 2014, 
 
Es proposa al Ple l'adopció del següent acord, 
 
Primer .- Aprovar provisionalment el PLA ESPECIAL DE PATRIMONI HISTÒRIC DE LA MASIA 

DE CAN JULIÀ” 
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Segon .- Trametre el Pla Especial a la Comissió Territorial d'Urbanisme a fi d'aprovar-lo 
definitivament.  
 
Tercer.- Traslladar el present acord als serveis tècnics municipals, per al seu coneixement i als 
efectes procedents 

 

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

 

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

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

vots en contra de CiU (5 vots). 

 

 

Nº 6.- MOCIÓ EN DEFENSA I SUPORT ALS CLUBS ESPORTIUS DE BASE 

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

 

L’Esport està ara més amenaçat que mai. Les mesures en matèria esportiva que està adoptant el 
Govern de l’Estat, en un intent de complir amb els seus objectius electorals, recaptatoris i 
pressupostaris, estant posant en perill la supervivència de clubs i entitats esportives, així com la 
permanència en aquestes d’entrenadors, esportistes i professionals que volen aportar la seva 
experiència i formació al col·lectiu d’una manera altruista i voluntària realitzant una magnifica 
tasca al voltant de l’Esport de base. 
 
En l’actual legislatura, el món de l’esport en general i el dels clubs en particular han hagut 
d’afrontar mesures tant dures del Govern de l’Estat com la pujada de l’IVA del 8 al 21% per l’ús 
d’instal·lacions esportives. Alhora, les amenaces de la imposició de la Llicència Esportiva Única, 
que persegueix com a únic objectiu recentralitzar l’esport, limitar greument els ingressos de les 
federacions catalanes, augmentar els costos dels esportistes que vulguin competir i envair, una 
vegada més, les competències autonòmiques, en aquesta ocasió en matèria esportiva. 
 
Per tot aquest seguit de mesures que han endurit molt més la situació que existeix com a 
conseqüència de la crisi, hem de sumar-hi la següent: que, a partir de 1 de novembre, el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social iniciarà una campanya que, sota la denominació 
“Regularización laboral de la actividad desarrolada en los clubes y entidades deportivas sin 
ánimo de lucro”, posa en greu perill la supervivència de l’esport de base. Aquesta última mesura 
es converteix en una amenaça sense precedents i llença pel terra el magnífic treball i la 
insubstituïble funció que realitzen centenars de clubs i entitats esportives sense ànim de lucre. 
 
El què hi ha al darrera d’aquesta mesura és l’atac al gran moviment de voluntariat esportiu sense 
ànim de lucre que fins ara realitzava una funció fonamental i imprescindible en els clubs i 
associacions esportives catalanes i de l’Estat Espanyol, de la mateixa manera que la resta de 
països de la Unió Europea.  
 
La voluntat del Govern és rebaixar aquesta tasca altruista a una relació exclusivament laboral, 
cosa què, entre d’altres perjudicis, provocarà l’increment de les despeses derivades de la 
pràctica esportiva de base casi en un 50%; eliminant de cop la important funció social d’interès 
general que realitzen els clubs esportius de base i en gran mesura, abocant-los a l’empobriment 
o fent desaparèixer irremeiablement molts d’ells. 
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L’efecte immediat de tot plegat serà l’augment de la desigualtat d’oportunitats i l’escletxa social 
en matèria esportiva, limitant i vetant a una part important de la població l’accés al seu dret a 
l’esport en condicions d’igualtat per motius de renda. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació de prendre els següents acords: 
 

Primer. Instar al Govern de l’Estat i als organismes competents que detinguin aturin, posant 
en marxa una nova moratòria, i revisin el pla d’inspeccions massives a l’esport de base que 
ha de començar l’1 de novembre de 2014, i què ha estat considerat en el sector com una 
causa general que els sanciona socialment de manera injusta, sense que hagi causa 
objectiva que ho demandi, ni denúncies massives que obliguin a adoptar aquestes mesures. 
 
Segon. Instar al Govern de l’Estat a revisar i proposar les alternatives necessàries per 
regular convenientment les activitats remunerades que es realitzen dins de l’àmbit de les 
entitats esportives, en el marc del Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base, 
d’acord amb la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat 
esportiva, alhora que no exclogui a ningú per la seva situació; així també, proposar les 
mesures oportunes per assegurar el manteniment de la xarxa consolidada de voluntariat 
esportiu, que realitza una tasca altruista i la compensació econòmica de la qual per les 
despeses ocasionades per l’activitat que realitzen, en cap cas pot ser considerada com a 
salari. 
 
Tercer.  Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat, amb 
participació de les federacions esportives i el teixit associatiu del sector, a acordar un Pla de 
Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base, incorporant la prestació dels diferents de 
serveis que realitzen els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.. 
 
Quart. L’Ajuntament donarà suport, dins les seves possibilitats, a totes les entitats del 
municipi, i les acompanyarà amb els recursos tècnics disponibles per a la seva  
regularització si la situació particular ho requereix. 

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

 
SR. IVAN GARCIA: Intervé i manifesta que és curiós que es presenti la Moció i avui que creu que és el dia que millor van de 

temps ni tant sols  és llegeixi, s’han anat directament al final. En segon lloc comenta que aquesta Moció ja l’han discutit aquí 

perquè ell la va defensar des del seu partit amb el tema de les suposades inspeccions laborals. (seguidament  torna a llegir el 

que en el seu moment van defensar sobre aquest  tema). Continua dient que fer una Moció en la qual es demani directament 

que no es realitzin o que es faci la vista grossa, li pregunta al Sr. Secretari si això pot ser prevaricació, és pregunta també que 

diran els Sindicats UGT i  CCOO,  la patronal, els treballadors..... sobre les actuacions que es demanen en aquesta Moció. 

Comenta que el tema del  voluntariat ja esta regulat.. Pel que fa al tema de l’IVA diu que parlen de l’IVA que s’ha pujat però no 

del que han baixat. 

 

SR. JUAN M. ARRABAL: Intervé i responen al Sr. Garcia diu que es veritat que va començar per la denúncia dels 

treballadors però que això ha repercutit en totes les entitats. Continua dient que la repercussió si que ha sigut 

important a Catalunya perquè és on l’esport base i el model esportiu hi han més entitats, llavors el que passa es que 

sí que influeix ja que tant el voluntariat com la gent que fa unes hores,  el que demanen es que els regularitzin i no 

que estiguin en  la il·legalitat. El que s’esta fent en aquest sentit es buscar una sortida a normativa especifica per 

intentar regularitzar aquesta situació. (continua fent una explicació sobre el tema) 

SR. IVAN GARCIA: Intervé i comenta el perquè no preguntesn al comite d’empresa quina solució pot haver-hi. torna a preguntar 

al Sr. Secretari si una Moció en aquest sentit “roza la ilegalidad”. 

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

PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), i CiU (5 vots) i els 

vots en contra del PP (2 vots), 



11 
 

 

Nº 7.- MOCIÓ EN RELACIÓ A LA QUERELLA PRESENTADA PER LA FISCALIA 
GENERAL DE L’ESTAT CONTRA EL PRESIDENT I ALTRES MEMBRES DEL 
GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Antonio Garcia Garcia, i comenta que l’esmentada 
Moció ha estat consensuada per la majoria del Ple 
 
Catalunya està vivint una crisi econòmica i social sense precedents. 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,  s’ha vist agreujada per la 
percepció d’un tracte fiscal injust, l’erosió de l’autogovern causada per la política del govern del 
PP, i les incomprensions i els atacs soferts per 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 profunds que permetin superar precisament aquest malestar i en l’exigència, 
cada vegada més creixent, d’exercir el Dret a Decidir del poble de Catalunya. 
 

Hem de lamentar, però, que davant d’aquest repte que és eminentment  d’ordre polític, el govern 

espanyol hagi respost indicant a la Fiscalia General de l’Estat la presentació d’una querella 

contra el President de la Generalitat, la Vicepresidenta del Govern i la Consellera 

d’Ensenyament. 

 
Per tot això, l’Equip de Govern municipal i el grup de Convergència i Unió (CiU),  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Vallirana  l'adopció dels següents acords: 
 
1. Manifestar que tenim el convenciment que no hi ha cap solució viable a la greu crisi 

institucional actual que no passi pel diàleg, la negociació i el pacte com a condicions  
indispensables i prèvies a una solució estable que, ineludiblement,  haurà de ser sotmesa 
al vot ciutadà. 

 
2. Rebutjar qualsevol intent d’exigència de responsabilitats en relació al procés participatiu 

del 9 de novembre, que se situa en la línia d’actuació del govern del PP de criminalització 
de les mobilitzacions ciutadanes i mostrar el suport de l’Ajuntament de Vallirana al 
President de la Generalitat, a la Vicepresidenta del Govern i a la Consellera 
d’Ensenyament 

 
3. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat, al President del Govern Espanyol, 

a la Mesa del Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris, a l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI), a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).  

 
SRA. ROSA M. CAMPOS: Intervé i manifesta que el vot del seu grup serà en contra perquè aquesta moció està en 

la línia secessionista amb la que no estant d’acord. Vol fer una ampliació sobre un parell d’afirmacions que es fan en 

la mateixa com son: “la insatisfacció profunda d’amplis sectors de la població sobre l’actual relació entre Catalunya i 

Espanya.”, quan és parla d’amplis sectors li agradaria que és fes la reflexió al 9 de novembre on es va fer una 

consulta hi van haver-hi dos milions de persones que van votar si se’n van a la totalitat de la població de Catalunya 

és pot dir que es una persona de cada 3, tenint en compte que aquest cens es va ampliar amb nois de 16 anys. 
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L’altre afirmació que fan es i li sembla greu es que el “govern espanyol hagi respost indicant a la Fiscalia General de 

l’Estat la presentació d’una querella”, comenta que si estant en un estat de dret tots saben que hi ha separació de 

poders i que la Fiscalia no es pot deixar influenciar per ningú, és a dir que això es una acusació greu, que creu que 

no l’haurien de fer. Per últim parlen de la possibilitat de resoldre aquest descontent d’una part de la població de 

Catalunya, que es cert que s’han manifestat en aquest sentir, descontent pel tracte fiscal injust, la cultura, el sistema 

educatiu.... i proposen diàleg, negociació i pacte, això li sembla fantàstic, el que no entén es aquest diàleg, 

negociació i pacte que està en mans del President de la Generalitat. perquè ha de passar abans per una votació? 

Pensa que es absurd. 

SR. IVAN GARCIA: Intervé i manifesta que ell ho vol sintetitzar en set punts i també fer una reflexió personal. 

1.- A les democràcies occidentals tenir una majoria de vots no legitima per incomplir les lleis vigents i la resolucions 

judicials, ningú ha d’estar per damunt de les Lleis, per alta que sigui la seva responsabilitat, ja que davant la Llei tots 

som iguals. 

2.- Els governants que son responsables d’exigir als ciutadans complides lleis, tenen que donar exemple per fer el 

que exigeixen. 

3.- No li correspon mai a les cambres de representació polítiques siguin municipals, autonòmiques o nacionals fer 

pronunciaments públics que tenen per objecte pressionar als òrgans de la justícia per tal de que actuïn d’una 

determinada manera. 

4.- Aquestes Mocions determinen que una majoria política pot decidir situar-se per damunt de les Lleis, no només no 

respecta l’autonomia del Ministeri Fiscal i la independència del Poder Judicial, sinó que es fan afirmacions que 

pressuposen que uns governants determinats poden decidir quan s’han de complir o no les lleis. 

5.- Ara els Magistrats del Tribunal superior de justícia de Catalunya son els emplaçats a decidir si la Constitució té o 

no algun valor a Catalunya. La democràcia te els seus mecanismes i actuen de manera independent. 

6.- Els Fiscals son experts en dret penal i processal, son juristes i estant molt qualificats, ningú ha de dir el que han 

de fer, el que ha passat el 9N és el que hauria de passar en qualsevol estat de dret, que es presenta una querella 

contra qui es salta les lleis democràtiques i desobeeix al Tribunal Constitucional. 

7.-  La Justícia es igual per tots i ningú te dret a saltar-se-la. 

La reflexió és, que ell que es considera una persona oberta, s’ha interessat pel que va passar el dia 9 e inclús a 

Barcelona ha estat a diferents seus electores i després inclús ha mirat el resultats. Comenta els mateixos i continua 

fent una explicació sobre el tema. 

SR. J. MILA: Intervé i manifesta que no respondrà a tots els comentaris però si que te un parell de reflexions i 

desprès posarà uns números sobre la taula, que son números reals i que val la pena tenir al cap. En primer lloc 

votar no es secessió, ja que votar és el que surti i s’ha dit per activa i per passiva que els volen votar que si 

respectaran el resultat de la votació, per tant el fet de votar no condiciona el resultat, en segon lloc, te una “conya 

marinera” i li sorprèn el to de sentit de l’humor  i de “cachondeo” que tenen amb  el tema de la Fiscalia, ja que quan 

el dilluns mateix la Sra. Sánchez Camacho deia que hi hauria una denúncia de la Fiscalia, que se l’enganxa amb un 

vídeo dient que estava assessorant, quan tenen el petit problema de que els fiscals de Catalunya no ho veuen clar i 

això ha de tornar cap amunt, perquè el de Madrid digui que si que s’ha de fer. Seguidament diu que vagin als 

números, i que la reflexió que s’ha de fer a tothom es que per a una costellada o una botifarrada 2.350.000 catalans 

anessin a  perdre el temps. Continua dient que es cert que 2.350.000, dels quals 1.861.000 van votar que sí, però si 

miren les últimes autonòmiques i ho separarà en dos blocs, i no vol que els seus companys de govern s’ho prenguin 

malament, però si ajunten els vots de tot Catalunya del que seria PCS, PP i ciutadans son 1.271.000, i aquestes 

eren eleccions normals sense costellada ni botifarrada, es a dir 600.000 vots menys. (continua fent una explicació 

sobre el tema dels números). Diu que el que s’ha fer es votar sense por,  i que surti el que surti. 

SR. O. SUÑÉ:  Intervé i manifesta que per part del PSC donen suport a aquesta Moció simplement perquè fa temps 

que reivindiquen aquest diàleg. 

SR: D. FERRER: Intervé i per complementar el que s’ha dit, i sobretot perquè cada cop que la gent del PP o el 

Govern de l’Estat s’empara amb el compliment de la Llei, sempre recorda el tema de les 26 sentències del Tribunal 
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Constitucional que l’Estat incompleix sistemàticament. (continua fent una explicació sobre les esmentades 

sentències). 

SR. IVAN GARCIA: Intervé i diu que la societat ha d’estar supervisada per unes Lleis, no sap si aquestes 26 

sentències s’han recorregut o no, pregunta perquè no van un altre vegada al Constitucional i fan un recurs. Comenta 

que la Generalitat no es precisament la que pot donar exemple de complir sentències del Tribunal Constitucional, i a 

ell no l’han sentit mai a dir botifarrada ni costellada, ho diu perquè es dirigeix a ells quan ho diuen. Continua dient  

que el fet del PSC-PSOE es de traca, ja que reivindicar el diàleg a base de recolzar mocions és increïble, però no 

s’ha votat en contra de cedir el cens per fer la consulta etc. etc. , diu que així els hi va. No vol entrar en guerra de 

números, però estrangers, menors, sense cens, sense cabines, que pots votar quinze dies desprès.... realment no 

sap quants vots de veritat han sigut, li hagués agradat que s’hagués fet be per saber-ho. Demana que si es 

refereixen a ells despres els hi donin la paraula. 

SR. J. MILA: Intervé i comenta que ell va estar en una Mesa i pot dir clarament que ningú va votar dos cops, ja que 

quan ho van comentar es va demostrar que era mentida, és a dir amb el DNI i estava el sistema controlat, no es 

podia votar dues vegades, es mes van rebutjar a molta gent perquè no era del poble i no valia ni empadronament ni 

passaport. Demana que no es barregin les coses, els exercicis del PSC son d’ells i com a mínim han respectat això. 

(continua fent una explicació sobre el tema) 

SR. J. ALEMANY:  Intervé manifesta que el vot del seu grup com a participants del redactat de la Moció es 

segurable i a més a més que consti allà on sigui s’autoinculpen també. 

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

PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), i CiU (5 vots) i els 

vots en contra del PP (2 vots), 

 

Nº 8. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
 
SRA. ALCALDESSA: 

 
-DONAR COMPTES JUNTES DE GOVERN LOCAL (del 17 de setembre al 5 de novembre de 
2014) 
 
-DONAR COMPTE DECRETS (del 22 de setembre al 19 de novembre de 2014) 
 

 
Sr. J.M. ARRABAL: 
 
 
Informa de les activitats de la Regidoria d’Esports 
 
-Informa de les activitats que s’han dut a terme durant aquests últims mesos de la Regidoria d’Esports 
 
Informa de les activitats de la Regidoria de Cultura 
 
-Informa de les activitats i exposicions que s’han dut a terme durant aquests últims mesos de la Regidoria de 
Cultura. 
-Ressalta especialment el contracte de cessió que han fet amb els propietaris de l’Ermita de Sant Silvestre. 
 
SRA. R.GARCIA: 

 

Informa de les diferents activitats de la Regidoria de Joventut, Cooperació i Igualtat 

 

-Informa de les activitats que s’han dut a terme durant aquests últims mesos de la Regidoria de Joventut, 
Cooperació i Igualtat, i llegeix amb motiu del 25 de novembre de part del “Manifest Institucional en contra de la 
Violència envers les dones” 
 

-Informa de les activitats que s’han dut a terme durant aquests últims mesos de la Regidoria de Joventut, 

Cooperació i Igualtat. 
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SRA. E. ROMERO: 

-Informa de les diferents activitats de la Regidoria de Recursos Humans. 
 
-informa dels processos de selecció que s’han engegat en aquests darrers dos últims mesos, i explica el contingut 
dels mateixos, així com dels contractes en pràctiques. 
 
-Informa també que avui s’ha incorporat al Ple de l’Ajuntament el nou Interventor Sr. Javier Goytisolo Marquínez, 
amb una dedicació acumulada 
 
-Comenta que li agradaria fer al·lusió a un tema que va fer el Sr. David Ferrer en el Ple anterior, i comunica que va 
arribar una demanda del Jutjat de lo Social nº 2 de Barcelona, interposada on és denunciava al Complex Esportiu 
Municipal i a l’Ajuntament de Vallirana subsidiàriament. Fa una explicació de com s’ha produït aquest fet i de que 
s’ha arribat a una conciliació amb l empresa. Diu que ell va pronunciar la paraula “mobbing”, que creu que es una 
paraula que té molta importància, li comenta que en aquesta demanda no fa menció en cap moment aquesta 
paraula. 
 
Informa de les diferents activitats de la  Regidoria de Participació Ciutadana. 
 
-Informa que s’ha fet un procés de participació pel recorregut del Vallibus de la zona de Can Julià, i del resultat del 
mateix. 
 
-Informa de la reunió per parlar dels camins saludables de la  Avgda. Selva Negra, on els van informar del projecte, i 
van recollir les inquietuds i propostes de millora dels mateixos. 
 
-Informa de la quarta passejada nocturna, conjuntament amb la Regidoria de joventut i que va tenir molt d’èxit de 
participació i va ser molt divertit, la gent s’ho va passar molt be. Dona les gràcies a tota la gent i entitats que van 
participar. Comenta que després de veure el resultat de l’enquesta que es va passar possiblement el proper any es 
facin dues passejades nocturnes. 
 
-Informa de la reunió pel que fa al Pla de Participació amb les entitats de Vallirana per tal de demanar quines son les 
que volen formar part de la comissió de seguiment de Pla. Dona compte de les entitats que es van oferir. 
 
SR. J. MILÀ: 
 
Informa de les diferents activitats de la Regidoria de Promoció Econòmica Comerç i Turisme 
 
-Informa de la Fira sobre rodes que va anar molt be i amb força participació de gent. 
 
-Informa que estant preparant la Fira de Nadal que ja tenen 58 expositors. Espera que tingui el mateix èxit que l’any 
passat. 
 
-Informa que el Projecte de Cooperatives està acabant la fase de formació i que al dia 19 de desembre es farà la 
presentació dels plans d’empresa al jurat, i el dia 22 es farà l’entrega de premis als millors plans  d’empresa. 
 
-Informa que s’ha fet una acció de cultura emprenedora de l’ escola juntament amb la gent de Joventut, un projecte 
de foment de l’emprenedoria amb dues classes. 
 
 
SR. J. URREA: 

Informa de les activitats de la Regidoria d’Urbanisme Habitatge i Mobilitat. 
 
Informa que tal i com ha comentat el Sr. Arrabal, pel que fa a l’Ermita de Sant Silvestre, la qual esta catalogada com 
Patrimoni Històric Municipal. des de el Departament de Serveis Tècnics s'han posa’ en contacte amb tres despatxos 
d’Arquitectura especialitzats en rehabilitació d’edificis històrics, per tal de fer un Pla Especial i desprès el projecte. 
Explica que per aquest fet ja s’hauria de tenir una fitxa que expliques el motiu pel qual aquest edifici estava catalogat 
d’aquesta manera i que es que s’ha de preservar del mateix, el problema es que no hi és, això es així des del Pla 
General de l’any 1987. 
Comenta que l’anterior equip de govern en els seus 24 anys va decidir no fer-ho,  i ells des del primer dia ho volen 
portar a terme,  han a la Diputació ajut econòmic i tècnic per tal que els ajudi a catalogar  i fer una fitxa de tots els 
edificis de la població. 
 
-Informa que al final de l’aparcament de les Llimes, hi ha una escullera que està caient i s’ha d’arranjar, la propera 
setmana i amb caràcter d’urgència començaran les obres. 
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-Informa que les obres del Pont de la Selva Negra, van endavant, comenta que els hi està sortint alguna sorpresa 
extra i bastant desagradable, que acaba demostrant que l’execució del pont que es va caure en el seu dia no era tot 
el  curosa que havia de ser. (fa una explicació de tot el que està sortint), i això farà que possiblement s’incrementi el 
cost de l’obra. 
 
-Informa  pel que fa al Vallibus, que a Can Julià hi ha hagut un petit canvi en el  recorregut d’acord amb les 
necessitats dels veïns. 
 
-Informa també que el Vallibus quan sortia de l’Avgda. de la Parellada amb direcció a les Casetes, davant de la 
Rambla de la Sobirania no s’aturaven i ara sí, aprofitant que hi ha una parada de bus interurbà, i direcció Barcelona 
entraran pel carrer Miquel Batlle i Pau Casals i faran una parada al Casino.  
 
SRA. ALCALDESSA: 
 
-Informa dels resultats de la consulta del 9 de novembre que es va fer a Vallirana, amb un cens de 10.810 persones, 
van haver-hi 3.837 vots dels quals  del SI- SI van haver-hi  3.008 vots es a dir un 78%, del SI-NO. 450 vots, un 11% i 
del NO 281 vots, aproximadament un 7%. 
 
-Informa que en els últims dies els han confirmat una bona noticia per la Web de Vallirana, que és que han 
aconseguit el 100% del Segell Infoparticipa a la Qualitat i la transparència de la Comunicació Pública Local. Estant 
molt contents d’aquest fet i continuaran treballat per tal que hi hagi la màxima informació i la màxima transparència. 
 
-Informa que han començat les obres de la Variant i estant molt contents, comenta que van tenir una reunió amb la 
comissió de la variant i es valora molt positivament aquest fet, de tota manera espera que espera que les obres 
s’acabin el mes aviat possible. Continua dient que el temps que durin les obres, és prendran totes les mesures de 
seguretat a la travessia urbana, i també oferir als ciutadans un protocol de funcionament, amb les queixes que 
puguin haver-hi, ja que evidentment aquestes obres tindran unes repercussions. També des de l’Equip de Govern és 
valorava el fet de que al començar les obres hi haguessin contractacions de treballadors aturats de la població, això 
els hi han traslladat tant a l’empresa concessionària com al Ministerio. 
 
-Informa que aquest matí els ha arribat una comunicació de la visita que farà el Secretari d’Estat d’Infraestructures 
Sr. Julio Gómez Pomar, el proper dilluns a la Variant, a la qual estan convidats. Comenta que faran una petita visita 
d’obres. Aquest equip de govern no vol fer partidisme amb el tema de la Variant,  vol anar i treballar tots junts, ja que 
és un tema cabdal per tota la ciutadania del municipi, acompanyaran als membres de l’equip de govern,  un 
representant de CiU, un del PP , un tècnic de l’Ajuntament i també a una persona que vindrà en nom de la Comissió 
de la Variant.  

 

Nº 9. PRECS I PREGUNTES 
 

SR. IVAN GARCIA: 

 

Intervé i demana que la gravació íntegre de la TV de Vallirana, el dia que va venir a donar la noticia de les obres de 

la Variant, la Sra. Dolors Montserrat, Vicesecretaria tercera del Congres a confirmar la noticia, a peu d’obra, aquesta 

es penges a la pagina web sencera. Comenta que quan va venir l’altre vegada, casualment no hi havia premsa 

gravada només es va enviar un fotògraf. Aquest cop si que hi havia vídeo, també van estar d’altres televisions que 

han gravat íntegrament les declaracions de la vicepresidenta. No li val l’argument d’actes de partit, ja que han vist a 

TV de Vallirana al Sr. Pere Navarro amb l’Alcaldessa a la Variant. Ells tenen el vídeo i la impremta llesta, si això no 

canvia en uns dies diu: “buzonaremos Vallirana con el link, con el vídeo i con declaraciones”, ja que creuen que això 

en censura. 

 

SR. D. FERRER: 

 

Intervé i li comenta a la Regidora de Recursos Humans que s’ha quedat una mica estorat del que els hi ha dit 

referent al comentari que va fer. Comenta que una empresa que agafa a un treballador que està ocupant un lloc de 

treball, que en posa a un altre i l’envia a 50 Km. a  fer una feina amb una concessió que evidentment acabarà aviat, 

si això no es mobbing......,un altre cosa es que el lloc de treballs s’eliminés, però en aquest cas l’ocupa un altre 

persona. Continua dient que s’ha quedat estorat perquè ell no va comentar cap nom, ell va dir que hi havia una sèrie 

de persones, li sembla una imprudència dir al mig d’un Ple el que una persona ha presentat, fet,  o deixat de fer, 

creu que això inclús pot anar en contra de la protecció de dades de caràcter personal i de l’anonimat en aquests 

tipus de processos, pensa que el Ple no es el lloc més adient. 
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Li demana al Sr. Secretari si es correcte o no dir-ho al mig d’un Ple gravat, reu que això hauria de quedar dins la 

mes estricte anonimat, ja que es un tema entre l’Ajuntament i la persona, nomes van denunciar una situació sense 

dir noms. 

Agraeix des de CiU, a tots els ciutadans de Vallirana que es van acostar el dia 9 de novembre a participar, a votar i a 

donar el seu parer  en el procés participatiu que es va celebrar. 

Comenta que tot i que abans estava d’acord amb el deia el Sr. J. Milà de que el Grup del PSC en aquest sentit s’ha 

comportat, diu que honestament a ells els hi hagués agradat que amb un dia que realment es va acostar molta gent 

a l’Institut a votar, en certs moments hi ha haver-hi un caos circulatori important i en aquest sentit no hi va haver-hi 

presencia de la Policia Local, l’altre és que en un acte tant important no hagués estat de mes que la TV de Vallirana 

hagués fet acte de presencia, no diu tot el dia,  però sí una estona. 

Denúncia una situació que es va donar en la campanya, i no ho diu per cap dels grups que està en aquesta taula, 

per el grup de CiU i a més a més l’assemblea nacional de Catalunya volen posar de relleu i algun altre partit polític 

també la mala praxis que es va donar per part d’un grup que vol actuar de forma poc honesta alhora d’arrancar els 

cartells que estaven ben posats i s’estaven enganxat amb tota la il·lusió al municipi, s’està referit en concret a 

Ciutadans, creu que això no son maneres de fer, cadascú pot enganxar i fer la seva campanya. Els agradaria que 

això no es tornés a repetir. 

 

 

SRA. G. RIBERAS: 
 
Intervé i diu que comparteixen tot el que ha llegit la regidora Raquel Garcia pel que fa al manifest de violència de 
gènere envers les dones i diu que aquest mes de novembre en concret el dia 20 el dia dels drets dels infants i es 
una data que per a ells ha estat i és molt assenyalada, perquè consideren que ara es vulneren molt els drets 
fonamentals dels infants. 
Demana que es continuïn fent tallers per potenciar tot el que és la parentalitat positiva i especialment el taller de 
reforç escolar que es fes ja a primària, ja que pensa que s’hauria d’ampliar a totes les escoles ii amb més nombre i 
també fer us de la xarxa de voluntariat en quan a la lectoescriptura perquè és una època de l’inici que es molt 
important per a la comprensió lectora el futur dels estudis d’aquests petits infants i també ampliar tot això a l’ESO 
per evitar el possible fracàs escolar.  
En relació al Vallibus, li sembla molt be els canvis que s’han fet, però els agradaria que aquestes parades també 
estiguessin a les Llars d’Avis del municipi, i que generalment no participen dels processos de participació ciutadana 
però que si que es veritat que els ajuda el desplaçament de comunicar-se amb el municipi. 
Felicita a l’Equip de Comunicació que sap que son poques persones però que fan mota feina, i s’alegra molt que 
tinguin aquest Segell de Qualitat perquè se’l mereixen. 
 
 
SR. J. ALEMANY: 
 
Intervé per donar la benvinguda al nou Interventor Sr. Javier Goytisolo Marquinez 
 
 
SR. J. MILÀ:  
 
Intervé i responent al Sr. David Ferrer diu que vol fer un parell d’observacions, la primera que el mobbing és una 
figura tipificada legalment, amb lo qual si existeix la persona que presenta la denúncia especifica claríssimament a la 
denúncia que la fa per mobbing, i això no s’ha produït, la segona respecte al comentari que ha fet de la persona ja 
valorarà el Sr. Secretari el que toca, però mirant l’acta, quan vostè diu que entén que una empresa que fa mobbing 
amb majúscules les persones que l’Ajuntament els hi ha traspassat uns contractes i drets laborals i que les mateixes 
es vegin maltractades de forma barroera, comenta que ell no sap si és el nivell que l’altre cas, però es menciona una 
empresa a la que acusa de mobbing i que ho fa d’una manera barroera, creu que també hauria de tenir cuidado. 
Finalment respecte al tema de la Policia comenta que el Sr. Ferrer es va adreçar a ell que estava de President d’una 
Mesa i ell va trucar a la Policia i la Policia va venir era a la tarda ja que el matí hi havia els mossos. En tot cas els 
torns son els que son i van venir quan els hi tocava. 
 
 
SRA. E. ROMERO: 
 
Intervé i comenta que ella ha informat de que hi ha hagut una demanda , on es demandava a l’Ajuntament de 
Vallirana i ha expressat, no ha valorat ni ha jutjat en cap moment, només ha expressat que en aquella demanda no 
apareixia la paraula mobbing. 
 
SRA. R. MORENO: 
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Responent a la Sra. Gisela Riberas pel que fa al dia del dret dels infants, diu que continuen amb el projecte que ja 
porta molts anys que es fa a les escoles, on els nens i nenes fan un dibuix on es representa un dret dels infants, 
aquests dibuixos desprès son exposats a la Masia i després l’Ajuntament en recompensa i els hi fan un petit obsequi 
per la seva participació i col·laboració. Continua dient que es una cosa que tenen present que la segueixen 
treballant, que potser es podrien fer més coses, segurament que si, ja ho intentaran. 
Comenta que el reforç escolar es va engegar el 13 de novembre i el taller pont el 18 de novembre, son projectes que 
valoren molt positivament, i que tenen la seva continuïtat, tant de bo hi haguessin més voluntaris i poguessin atendre 
a més nens. 
 
SR. J. URREA: 
 
Intervé i responent a la Sra. Gisela Riberas, diu pel que fa al Vallibus, ells sempre han expressat d’una manera 
oberta alhora de gestionar aquest tema i no tancar-se  davant de qualsevol demanda. Continua dient que de 
qualsevol manera ha de comprendre que és difícil arribar a 110 km. De carrers, tot i que les Llars d’Avis és un tema 
que els preocupa, i en concret només els hi ha entrat una demanda d’una Llar d’Avis perquè passi el Vallibus. S’ho 
van estar mirant i passa a 50 metres. 
 
Responent al Sr. David Ferrer pel que feia a la mala praxis d’algun partit polític que va trencar els cartells, comenta 
que li agrada el comentari que ha fet, ha dit que estaven ben posats, diu que independentment del contingut, ell no 
entra a valorar el perquè els han trencat o no, però si que valorarà el fet de que els cartells no estaven ben posats. 
Aprofita per fer una demanda no només als partits polítics sinó a la resta d’entitats per tal de que siguin una mica 
més curosos tots, i també tot el que és el mobiliari i les façanes del nostre poble. (fa una explicació d’aquesta 
campanya que es var, i de lo malament que estaven enganxats els cartells). 
 
SRA. ALCALDESSA: 
 
Responent pel que fa al tema de la TV de Vallirana, comenta que agraeix el comentari de la Sra. Gisela Riberas, ja 
que es veritat que és un equip reduït i fan moltíssima feina i molt ben feta.  
Comenta que pel que fa al tema de la consulta del 9 de novembre. Diu que durant aquells setmana van rebre 
requeriments i notificacions de la Delegació del Govern  dient  que no es podia moure ni un euro que anés destinat a 
aquesta consulta. Davant d’això va considerar que no podia autoritzar unes hores extres del personal de 
l’Ajuntament per cobrir aquesta noticia, assumeix la seva part de culpa. Continua dient que de totes maneres estan 
oberts que si hi ha imatges fer noticies. 
Responent al Sr. Ivan Garcia, diu que es va fer la noticia, que van estat encantats de que vingués la Sra. Dolors 
Montserrat, expressa que de tota manera li agraden els precs no les amenaces, li diu que amb aquest tema també 
de transparència volien incloure un apartat amb els regidors de l’oposició, han incorporat els últims articles que 
surten els escrits del Viure a Vallirana, llavors també poden incloure un apartat amb un vídeo fent la noticia sencera. 
Li diu al Sr. Ivan Garcia que ja ho faran, diu també que els grups de l’oposició tindran un apartat a la web, a banda 
dels escrits que ja ha comentat, diu que potser serà cada dos mesos. 
 
 

I sense cap més temes a tractar,  la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les  22’40  hores. 
De la que s’estén la present acta, que en dono fe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 


