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ACTA     DE    LA     SESSIÓ     CELEBRADA     PEL    PLE    ORDINARI    DE 
L’AJUNTAMENT EL DIA 29 DE MAIG DE 2014  
 

 

Vallirana, 29 maig  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 
Assistits per 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: Abans de començar aquest Ple, demana un minut de silenci en memòria del veí de Vallirana 
Sr. Nicolas Vega Martinez, que va morir el dijous passat atropellat per un camió, lamenten aquesta mort i s’uneixen 
al dolor de la família. Comenta que des de aquí es farà el possible per evitar que hi hagin més morts com aquesta. 
 
SR. J. ALEMANY: Intervé i demana que s’inclogui al Ple la Moció d’urgència que fa referència al tema  de la 
supressió dels canals de TV de TV3. 
 
SRA ALCALDESSA: Intervé i explica que tal i com ja es va comentar a la Comissió Informativa, està previst de tenir 
un altre Ple extraordinari el dia 17 de juny, comenta que aquesta Moció és porti en aquet Ple i així tots els demes 
grups tindran l’oportunitat de poder estudiar-la,  i si es el cas fer-la conjuntament. Informa també que per aquest Ple 
es farà una comissió Informativa el dia 11 de juny de 2014. 

 

Nº 1. APROVACIÓ DE L’ ESBORRANY DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es passa a votació l’esborrany de les actes dels Plens següents:  
 
-PLE ORDINARI 27 MARÇ 2014  
 

Votació: Aprovada per UNANIMITAT 
 
-PLE EXTRAORDINARI 29 D’ABRIL 2014 
 

Votació: Aprovada per UNANIMITAT 

 
 

Nº 2.- PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ D’ADHESIÓ AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I LA 
SOCIETAT ECOVIDRIO, CORRESPONENT AL PERÍODE 2013-2018 
 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Antonio Garcia Garcia 
 

Relació de Fets  
 

Als darrers anys s'han signat convenis entre l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i les 
societats gestores dels sistemes integrats de gestió de residus i residus d’envasos: 
Ecoembalajes España S. A. (EEE) i Ecovidrio (EV). Aquests convenis preveuen un seguit 
d’actuacions per promoure la prevenció i la reducció de l’impacte dels envasos sobre el medi 
ambient i la gestió dels residus d’envasos al llarg de tot el seu cicle de vida. 

El conveni que cobria el 2008 – 2013 ha caducat, i és per aquest motiu que el passat mes d’abril 
de 2014 es va signar un nou Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i 
la societat ECOVIDRIO, corresponent al període 2013-2018. 

En aquest conveni s’estableixen i regulen els compromisos de l’Agència de Residus de 
Catalunya, dels ens locals adherits i Ecovidrio respecte al funcionament del Sistema Integrat de 
Gestió d’envasos de vidre (SIG). 

El conveni també promou i finança la realització de campanyes d’informació i sensibilització 
ambiental desenvolupades pels propis ens locals, i les campanyes institucionals i altres 
actuacions destinades a fomentar la recollida selectiva dels envasos. 

Aquest conveni, que té vigència fins l’any 2018, recull tots els conceptes que Ecovidrio ha de 
finançar perquè les empreses productores d’envasos tenen la responsabilitat amb les despeses 
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de recollida i tractament dels productes que posen en el mercat, un cop aquests esdevenen 
residus. En aquest sentit, el conveni preveu les despeses derivades de la recollida selectiva dels 
diversos tipus d’envasos de vidre, de la seva posterior selecció, de les estacions de transferència 
i transport i les campanyes de comunicació i altres actuacions de promoció de la recollida 
selectiva d’envasos. 

Fonaments de Dret 
 
Vist el que determina la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Atès el decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el text refós de la Llei Municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
Vist el que disposa el decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de residus 
 
Atès l'informe favorable emès pel coordinador de l’àrea de serveis territorials en data de 19 de 
maig de 2014. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de data 22 de maig de 2014 
 
Es proposa al Ple de la Corporació de prendre els següents acords: 
 
Primer.- Adherir-nos al nou conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i la 
societat ECOVIDRIO corresponent al període 2013 - 2018. 
 
Segon.- Acceptar formalment les condicions establertes en l’esmentat Conveni. 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcaldessa per signar tota aquella documentació que sigui necessària 
 
Quart.- Donar trasllat del present acord a l’Agència de Residus de Catalunya i al Departament de 
medi ambient de l’Ajuntament de Vallirana. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà en que cregui més 
convenient. 
 

Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
 

 

Nº 3.- PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ, PER A L’ADAPTACIÓ ALS EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC EN 
EL TERRITORI  I EL LITORAL 
 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Antonio Garcia Garcia. 
 
Les ciutats i els pobles tornem a posar de manifest que els experts en canvi climàtic de 
l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) han reafirmat en el seu Cinquè Informe 
d'Avaluació, que les activitats humanes tenen un impacte sobre el clima de la Terra. 

També, l’Agència Europea de Medi Ambient i el Grup d'experts sobre el Canvi Climàtic de 
Catalunya (GECC) assenyalen que el canvi climàtic amenaça les diferents regions d'Europa i 
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del nostre país a través d'una sèrie de variacions graduals i apreciables, com ara l'augment de la 
temperatura, les alteracions del vent i les precipitacions, pèrdua de biodiversitat, la major 
freqüència d’inundacions o episodis climàtics severs. 

El canvi climàtic es considera ja un fet important a tenir en compte en la planificació del nostre 
present i futur.1 Ja fa un temps que tenim assumida la necessitat de mitigar el canvi climàtic. I 
ara hem de pensar també en l’adaptació, entesa com la resiliència dels ecosistemes i dels 
sistemes socials, capaços d’adaptar-se a les pertorbacions. En cas contrari, els costos pels 
danys ocasionats seguiran augmentant. Mitigació i adaptació al canvi climàtic són ja dues 
cares de la mateixa moneda, complementàries i que cal afrontar per igual. 

La previsió d’efectes, doncs, és diversa i afectarà de manera patent els ecosistemes i la dinàmica 
de les societats humanes. Un dels pronòstics més indiscutits, en el qual, i en nom de tots els 
municipis litorals del país, es vol fer èmfasi des del municipi que avui ens acull, és l’impacte 
important que tindrà el canvi climàtic sobre el litoral i l’ambient marí. És notori que la major part 
de les ciutats del món estan ubicades al litoral, la qual cosa fa palesa la dimensió planetària de la 
problemàtica, i que cal contemplar la interrelació internacional de la qüestió. 

Els impactes del canvi climàtic són, per tant, d’especial rellevància en el nostre entorn geogràfic i 
cultural del mar Mediterrani. Els ambients litorals i marítims són fonamentals en les 
dinàmiques ecològiques i la seva alteració tindrà repercussions socials i econòmiques de gran 
calat: canvis en el litoral i els ecosistemes marins, afectació a sediments, pèrdua de sorres i de 
superfície de platja, reorientació de la línia de costa, acumulació de sorres i danys en les 
infraestructures litorals, augment del nivell del mar i canvis en la intensitat, freqüència i direcció 
de l’onatge. 

A més, caldrà tenir en compte l’adaptació de les infraestructures urbanes competents en la gestió 
del cicle de l’aigua, per tal que puguin fer front als potencials impactes del canvi climàtic. Així 
doncs, caldrà reduir la vulnerabilitat de les instal·lacions d’aigua davant fenòmens meteorològics 
extrems. 

En conclusió, el canvi climàtic té una influència del canvi climàtic sobre les nostres societats, 
però especialment sobre els sectors i territoris més vulnerables. 
 
Les autoritats locals som agents clau en la implementació de mesures d'adaptació que 
millorin la resiliència del territori en àmbits com ara l'ordenació del territori, la salut, la protecció 
civil i el medi ambient. Les accions d’adaptació comporten oportunitats i milloren la qualitat de 
vida de la ciutadania, promouen el desenvolupament sostenible, estimulen la inversió de 
projectes basats en la resiliència i creen llocs de treball i, per tant, s'han d'integrar en les 
polítiques i en la planificació urbana. 

La Unió Europea proposa introduir l'adaptació al canvi climàtic en el Pacte dels Alcaldes i les 
Alcaldesses per una Energia Sostenible Local, amb el llançament d'una iniciativa per promoure 
un compromís voluntari a incorporar estratègies locals d'adaptació i activitats de sensibilització. 

El Pacte ofereix un marc prometedor per tal que les ciutats i els pobles prenguin mesures i creïn 
xarxes on la mitigació i l’adaptació puguin considerar-se deforma integrada. 

En conclusió, els municipis tenim un paper fonamental en l’aplicació de les estratègies 
esmentades i, en conseqüència ens correspon la responsabilitat de liderar la lluita contra el canvi 
climàtic. 

Atès que l’Ajuntament de Vallirana es troba adherit a la xarxa de ciutats i pobles cap a la 
sostenibilitat. 
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Atès que l'Ajuntament de Vallirana comparteix els objectius que es relacionen a la Declaració de 
Vilanova i la Geltrú. 

Atès que la mateixa declaració insta als Ajuntaments a presentar la Declaració de Vilanova i la 
Geltrú en els respectius plens municipals 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa de data 22 de maig de 2014 
 
Es proposa al Ple de la Corporació de prendre els següents acords:  
 
PRIMER.- ADHERIR-SE a la Declaració de Vilanova i la Geltrú, per a l’adaptació als efectes del 
canvi climàtic en el territori i el litoral. Reconeixent el paper fonamental que tenen els municipis 
en l’aplicació d’estratègies de lluita contra el canvi climàtic. 

SEGON.- NOTIFICAR aquest Acord a la presidència de la Xarxa per tal de donar el màxim 
suport al compromís local envers l’educació ambiental. 

TERCER.- FACULTAR a l'Alcaldessa perquè formalitzi els documents necessaris per donar 
compliment al present acord.  
 
No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 
SRA. ROSA M. CAMPOS:  Intervé i manifesta que creu que aquesta és una tasca que no correspon a un Ens Local, 
que ja hi han entitats i altres Ens que es cuiden d’aquets temes i que es faci aquets feina en una localitat ho troben 
fora de lloc, i per aquest motiu el vot del seu grup serà l’abstenció. 

 
SR. A. GARCIA: Intervé i respon que si que es cert que és una preocupació de tot el mon els efectes del canvi 
climàtic que s’està produint i que a majoria de la gent ja es conscient de que ens està afectant. Continua dient que el 
que sí que es cert és que hi ha antres entitats i altres instàncies superiors que estan treballant en aquesta qüestió, 
però quan hi ha una ventada o un des prendiment de terres a Vallirana, afecta a Vallirana, per tant tot el que treballin 
en preparar-se i dissenyar una estratègia per combatre aquests efectes sobre el nostre territori del terme municipal 
de Vallirana, creu que es benvingut, si més no es sumen a una declaració que el que pretén es conscienciar a 
tothom de que s’ha lluitar plegats per intentar mitigar-los i estar preparats per afrontar-los quan arribin. 
 
SRA. ALCALDESSA:  Intervé i manifesta que aquest és un tema en el qual ella te una sensibilitat especial i  
s’adhereix totalment a les paraules que ha dit el Sr. Garcia, però vol incidir en que tot allò que ells puguin fer a nivell 
individual per evitar el canvi climàtic, té molt d’efecte. Posa com exemple l’estudi que s’ha fet al municipi sobre les 
emissions de CO2 que te Vallirana, on es veu que les actuacions que més poden influir en reduir aquestes 
emissions son les que fan les persones a nivell individual, incrementar el reciclatge, una conducció que redueixi les 
emissions  o la reducció del consum energètic a les llars. (Continua fent una explicació d’aquestes actuacions).  
 
SRA. ROSA M. CAMPOS:  Intervé i manifesta que ella també és molt partidària d’anar en compte amb aquestes 
coses, i li sembla que el tema de mentalització es fantàstic, però invertir esforços i recursos des de un Ajuntament, 
creu que ja tenen prou feina, però  ella es la primera que li preocupa aquest tema i també vol que els seus nets 
tinguin un país i una vida el millor possible 
 
SRA. ALCALDESSA:  Intervé i insisteix que ells com administració més propera és poden fer moltes coses i les han 
de fer, tenen aquesta responsabilitat i no només han d’actuar altres administracions superiors sinó que ells també, i 
dir a la gent el que poden fer amb la seva pròpia capacitat per poder reduir això. 
 
 

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

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

l’abstenció del PP (2 vots), 
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Nº 4.- PROPOSTA D’ACORD DE RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER 
L’EXERCICI DE SEGONA ACTIVITAT A DIVERSOS EMPLEATS DE 
L’AJUNTAMENT DE VALLIRANA 
 
Llegeix i explica aquest punta la regidora Sra. Elisabet 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 22 de maig de 2014 
 
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 
38.507.034-C, 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 e Ple amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més convenient. 
 

Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
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Nº 5.- PROPOSTA D’ACORD DE DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA DE LES FUNCIONS DE GESTIÓ I DE  DIVERSOS INGRESSOS 
DE DRET PÚBLIC  DE L’AJUNTAMENT DE VALLIRANA 
 
Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa. 

ANTECEDENTS DE FET: 

L’Ajuntament de Vallirana, en data 31 de maig de 2012, i atenent a l’interès que representa per 

aquesta Corporació la gestió i la realització adequada de les funcions atribuïdes en matèria 

tributària, va procedir a delegar facultats de gestió, liquidació i recaptació d’ingressos de dret 

públic locals, mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris, a la Diputació de 

Barcelona, per tal de que a través del seu ens instrumental Organisme de Gestió Tributària, es 

realitzés la gestió, liquidació, recaptació i inspecció d’una sèrie de tributs locals i altres ingressos 

de dret públic municipals. 

Atesa la complexitat que la realització d’aquestes tasques comporta, i també la seva rellevància 

dins del més ample àmbit de la Hisenda Local, aconsella en el moment present, la utilització de 

fórmules que permetin una eficaç i adequada execució i exercici de les potestats tributàries dins 

dels sistemes que per aquest fi preveu la normativa local aplicable. No debades, l’article 87.2 de 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa, entre d’altres coses, que els municipis tenen dret a 

cooperar entre ells i amb altres ens públics per exercir llurs competències, i també, per a complir 

tasques d’interès comú. 

Davant l’experiència adquirida durant aquest període, i a judici dels qui subscriuen, es creu 

procedent ampliar la delegació de competències que exerceix la Diputació de Barcelona de 

gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic d’aquest 

municipi a altres ingressos de dret públic que s’enumeren  a la part resolutiva d’aquest informe-

proposta, i alhora, regular l’exercici de la delegació i les facultats que es reserva l’Ajuntament. 

El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, preveu en el seu article 7è que les entitats locals podran delegar en altres 

entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, 

inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin. 

Així mateix, l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, així com la Llei 26/2010, de 3 

d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions públiques, en el seu article 116.1, 

disposa que les administracions podran delegar les competències de la seva titularitat a altres 

administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial aplicable, estableix 

en el seu, que la delegació d’una competència pot reservar, a favor de l’òrgan delegant, les 

facultats de control i seguiment de l’exercici de la competència delegada, i es pot subjectar a 

condició, suspensiva o resolutòria, o a termini. 
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FONAMENTS DE DRET 

Primer.- El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió, liquidació, 

inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la titularitat dels quals els hi 

correspon. 

Segon.- Els articles 7.1 i 8.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article així com el que disposa el Reglament 

General de Recaptació aprovat per R.D. 939/2005, de 29 de juliol. 

Conseqüentment amb l’anterior, i tenint en compte l'interès que representa per a aquesta 

Corporació la gestió i la realització adequada de les funcions atribuïdes, i considerant, conforme 

a dret,  

Atès el dictamen de la Comissió Informativa de data 22 de maig de 2014 

Es proposa al ple de l’Ajuntament de prendre els següents acords:  

PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió 

Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de gestió, liquidació i 

recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'especifiquen: 

APARTAT 1.-  

Taxa d'entrada de vehicles i guals.  

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació que es deleguen són: 

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions 

· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris 

· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris 

· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe 

· Dictar la provisió de constrenyiment 

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 

· Liquidació d'interessos de demora 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
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· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

APARTAT 2.-  

Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les 
vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que 
resultin d’interès general. 

Taxa ocupació de via pública i reserva de la via pública per aparcaments i                càrrega i 

descàrrega de mercaderies de qualsevol classe 

Taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions 

Taxa llicències ocupació 

Taxa mercat 

Taxa llicències urbanístiques 

Taxa cementiri municipal 

Taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires 

Contribucions especials i quotes d'urbanització         

 Execucions subsidiàries 

Sancions administratives 

Multes coercitives 

Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius. 

Preu públic llar d’infants 

Preu públic franges protecció incendis 

Preu públic teleassistència  

Preu públic ensenyaments especials municipals 

Altres ingressos tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar  
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Altres ingressos de dret públic no tributaris     

 

Les funcions delegades són: 

· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 

· En les taxes i preus públics de cobrament periòdic per rebut, emissió dels padrons amb les 

dades i fitxers facilitats per l’Ajuntament. 

· Dictar la provisió de constrenyiment 

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 

· Liquidació d'interessos de demora 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

SEGON .- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 

d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions 

singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a determinar els 

deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels 

tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 

Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels 

serveis municipals, ho facin convenient. 

TERCER.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 

Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte a d'altres conceptes 

diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als criteris emanats per la Junta de 

Govern de l'ORGT. 

QUART.-  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest acord es 

regeix per les següents regles: 

Regla primera.- La delegació atorgada te caràcter general i una duració de dos anys a 

comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.   

Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per 

períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de 

donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos. 

Regla segona.-  L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els 

tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant la 

Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de desplegament, 

així com a allò que s’estableix en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
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dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la 

Diputació de Barcelona. 

En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en 

període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa 

concordant. 

Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de 

Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els 

Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança 

general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la 

gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.  

Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general 

i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 

Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació 

econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la 

prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de serveis i 

la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, 

inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada en l’ordenança 

fiscal que estigui vigent en cada exercici.  

Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la 

recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si aquests 

tributs figuren entre els tributs delegats.  L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i 

condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de 

Gestió Tributària. 

En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar bestretes 

extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que representi 

per a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens. 

Regla sisena.  L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades per 

l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents: 

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada 

concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a 

l’Ajuntament  de forma quinzenal. 

2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels 

diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions d’ingressos 

indeguts aprovades a dins el període quinzenal anterior, amb les especificacions 

necessàries per poder registrar les operacions resultants en la forma imposada 

per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals. 

3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de 

l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió 
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del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc el pagament 

del deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.  

4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà 

abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de 

recaptació. 

5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es 

transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota 

tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà 

directament al compte de la Diputació. 

 

Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les 

obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular de 

la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió Tributària. 

L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió 

recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament general 

de recaptació i llurs disposicions concordants.  

Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als 

òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació 

voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents: 

a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la 

gestió de la recaptació executiva.  

b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir 

coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  

c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007, de 22 

de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  

e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte 

anual,  justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i tota 

l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada moment.  

Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió 

Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents: 

a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  

b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 

constrenyiment, degudament justificades.  
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c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu, 

degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament. 

d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del servei.  

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General de 

Recaptació i en les disposicions concordants.  

f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències 

delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un 

local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que 

l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la utilització de 

les dependències municipals.    

 

Regla desena.  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries per 

a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de 

protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les 

especificacions contingudes en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 

dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la 

Diputació de Barcelona. 

Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius i 

documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de 

documents originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb 

validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots els documents generats 

per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels 

ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper com els de suport 

electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la normativa 

d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, 

Avaluació i Tria Documental (CNAATD). 

Regla onzena.  Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les 

següents: 

1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, d'acord 

amb allò que estableix la regla primera.  

2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  

3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord. 

4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  

 

CINQUÈ- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la 

seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida. Un cop acceptades les 
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delegacions la Diputació de Barcelona publicarà les delegacions, juntament amb la referència a 

llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona.  

No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 
SR. D. FERRER: Intervé i manifesta que en el punt quart on diu “La delegació atorgada te caràcter general i una 

duració de dos anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.  Tanmateix, el 

temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per períodes consecutius d'un any, si cap de les 

dues parts no comunica la seva decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos”, pregunta 

per quin període màxim serà, si es que hi ha límit. 

SR. SECRETARI: Intervé i respon que no hi ha límit, en principi fins que una de les parts com diu amb sis mesos 

d’antelació ho revoqui, es pròrroga automàticament de manera indefinida. 

SR. J. ALEMANY: Intervé i manifesta que el vot del seu grup serà en contra amb coherència amb la seva postura 
amb anteriors acords relacions amb el tema de recaptació i el seu traspàs a la Diputació de Barcelona. 
 
SRA. ALCALDESSA:  Intervé i comenta que creu que amb aquest punt guanyen molt amb eficiència amb la gestió 
dels ingressos municipals i també creu que facilitaran molt les gestions als ciutadans. Comenta que la oficina de 
Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona, tenen a disposició dels contribuents una oficina virtual de Recaptació 
i llavors tot allò que s’estigui gestionant a través de l’organisme s’hi pot accedir des de l’esmentada oficina, cosa que 
l’Ajuntament amb les circumstàncies que tenen no ho tindrien al seu abast. Destaca que es guanya molt amb 
eficiència alhora dels ingressos i això pot repercutir en que i hagi una millor tresoreria de l’Ajuntament per poder 
guanyar terminis, i també hi haurà moltes tasques que ara generen molt de temps i que ara es farà a través de 
l’Organisme i amb un cost molt baix. Fa una explicació sobre aquest cost que no arriba a 100.000 euros any,  i 
comenta que es molt petit en relació al que hi havia, i que es una bona delegació. 
 

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

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

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

 

Nº 6. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL REGULADORA DE SOROLLS I VIBRACIONS 
 
LLegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Antonio Garcia Garcia. 
 
Atès que el Ple Ordinari de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 27 de març de 2014 va 
aprovar inicialment l’ “ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE SOROLLS I 
VIBRACIONS” 
 
Atès que durant el termini d’exposició al públic de l’esmentada aprovació s’ha produït una sèrie 
d’al·legacions per part del GREMI PROVINCIAL DE TALLERS DE REPARACIÓ 
D’AUTOMOVILS: 

 

1.- En primer lloc es sol·licita la modificació de l’article 13 pel que fa referència a les exigències 
dels requeriments tècnics per a les activitats, 
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En relació a  aquest punt s’ha de dir :  

 

L’annex 11 de l’ordenança  classifica les activitats en funció del nivell d’immissió acústica dins el 

seu recinte. Els tallers de reparació de vehicles amb xapa i les planxisteries queden classificades 

al GRUP II (90-94dBA). 

 

En tot cas , i atès el que disposa el codi tècnic de l’edificació , l’ús de serralleria, manyeria, taller 

de reparació de vehicles, taller d’alumini i planxisteria (entre d’altres) no es considera ús de 

pública concurrència. 

 

L’article 13 de l’ordenança reguladora dels sorolls i vibracions publicada estableix els 

requeriments tècnics per a les activitats. En l’apartat 3.b de l’article, s’estableixen les 

prescripcions que han de complir les activitats del GRUP II , incloses per tant les planxisteries i 

tallers de reparació.  D’aquestes prescripcions se’n desprèn que únicament les activitats de 

pública concurrència s’han de portar a terme amb les portes i finestres tancades i han de 

disposar de sistemes de ventilació adequats. 

 

Per tant, la sol·licitud que presenta el GREMI PROVINCIAL DE TALLERS DE REPARACIÓ 

D’AUTOMÒVILS, consistent en “....canviar l’article 13 per tal de no obligar al tancament de 

portes i finestres......”,queda recollida en l’articulat actual de l’Ordenança reguladora de sorolls i 

vibracions publicada. 

 

2.- En relació al requeriments tècnics i la càrrega econòmica injustificada per les activitats s’ha 

de dir: 

 

Que contràriament a l’exposició del GREMI PROVINCIAL DE TALLERS DE REPARACIÓ 

D’AUTOMÒVILS, l’article 13 de l’ordenança publicada no exigeix per les activitats del grup II  

(que no siguin de pública concurrència) treballar amb portes i finestres tancades. Tampoc exigeix 

la instal·lació del sistema de ventilació natural del local ni l’elaboració d’un estudi d’impacte 

acústic de forma preceptiva.  

 

A més l’article 11 de l’ordenança publicada, l’Ajuntament , de manera motivada pot determinar 

que les activitats susceptibles de generar sorolls i/o vibracions hagin de presentar l’estudi 

d’impacte acústic amb el contingut mínim que determina l’annex 10 de la Llei 16/2002 de 28 de 
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juny. En tot cas, aquest estudi s’hauria de presentar per resolució motivada i no de forma 

preceptiva. 

 

L’article 13 de l’ordenança en el seu apartat 3.b. estableix que “..l’activitat ha de disposar de les 

mesures esmorteïdores pertinents per tal de no superar els valors límit establerts..”. Els valors 

límit d’immissió sonora tant a l’ambient exterior com a l’ambient interior, queden establerts per la 

llei 16/2002 de 28 de juny de Protecció contra la contaminació acústica i el seu posterior 

reglament de desplegament. Per tant,  el concepte d’aquest articulat i la voluntat del legislador no 

és altre que corroborar , en part, el que especifica  una llei de rang superior. 

 

Per tant, la sol·licitud que presenta el GREMI PROVINCIAL DE TALLERS DE REPARACIÓ 

D’AUTOMÒVILS, consistent en “....que es modifiqui el redactat de l’article 13 de l’Ordenança, no 

imposant  a les activitats l’adopció de les mesures esmentades sense la corresponent avaluació 

del nivell d’emissió  ..... del recinte .......”,queda recollida parcialment en l’articulat actual de 

l’Ordenança reguladora de sorolls i vibracions publicada.   

 

3.- En relació al límit de les sancions pecuniàries s’ha de dir :  

 

La sol·licitud que presenta el GREMI PROVINCIAL DE TALLERS DE REPARACIÓ 

D’AUTOMÒVILS, consistent en “....que es rebaixin les quanties previstes per les sancions en 

l’article 37 de l’Ordenança en els termes que estableix la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del 

ruido....”, s’ha de desestimar per ser  una competència  d’aquest Ajuntament establir les quanties 

del  règim sancionador, i no contradir cap normativa de rang superior. 

 

4.- En relació a avaluar la possibilitat de subvencions: 

 

La llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica estableix en el seu 

article 22: ”.....les entitats locals poden establir línies d’ajuts específiques per promoure 

l’adaptació de les activitats, les instal.lacions i altres elements generadors de sorolls.... a les 

prescripcions d’aquesta llei...”. 

 

L’Ajuntament de Vallirana no s’ha negat en cap cas a estudiar l’establiment de  les línies d’ajuts a 

que fa referència l’apartat anterior. Per tant queda oberta aquesta possibilitat, prèvia sol·licitud de 

les persones interessades. 
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Atès el dictamen de la Comissió Informativa de data 22 de maig de 2014 
 
Es proposa el Ple de la Corporació de prendre els següents acords: 

 
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades pel GREMI PROVINCIAL DE TALLERS DE 
REPARACIÓ D’AUTOMOVILS, pels motius anteriorment esmentats 
 

SEGON. Aprovar definitivament, un cop resolta l’al·legació presentada,  l’“ORDENANÇA 
MUNICIPAL REGULADORA DE SOROLLS I VIBRACIONS” 

 
TERCER. Publicar el  text definitiu al BOP per a general coneixement. 

No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 
SR. J.ALEMANY:  Intervé i manifesta que insisteixen en el que van dir quan es va aprovar aquesta Ordenança, en 
el sentit de que donada la complexitat de l’articulat, quan es produeix un conflicte, ja sigui d’un veí o d’un veïnat, es 
difícil que es pugui saber amb tot aquest redactat. Creu que és més pràctic agafar a un Enginyer i fer una mesura 
puntual en cada lloc per mirar de que s’atenguin a l’ordenança cas contrari no se’n sortiran. 
 
SR. A. GARCIA:  Intervé i manifesta que el mesurament en el nivell de sorolls sinó ets tècnic difícilment sabràs de 
que estàs parlant, la majoria de la gent no ho coneixen. Continua dient que el que sí que es cert es que quan es 
produeix un conflicte, el mesurament amb el sonòmetre l’ha de fer  un personal qualificat amb l’assistència de 
l’Enginyer municipal, i també es pot recórrer a la Diputació si és un cas més complicat. 

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

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

l’abstenció del PP (2 vots). 

 

Nº 7.- PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 43, REGULADORES DEL RÈGIM DE 
COMUNICACIONS PRÈVIES D’OBRES. 
 
AQUEST PUNT QUEDA SOBRE LA TAULA. 

Votació: Aprovat per UNANIMITAT 

 

Nº 8.- ADHESIÓ A LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA. 

Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa. 
 
Atès la voluntat del municipi de Vallirana d’adherir-se a la Federació de Municipis de Catalunya, 
 
Atès que considerem l’existència de l’associacionisme municipal com a instrument valuós i 
necessari per a aconseguir els objectius de la nostra corporació local, 
 
Atès que la FMC  és una  l’organització molt adequada per a aquest fi, per la seva tasca 
encaminada a resoldre la problemàtica dels ens locals com el nostre i per la defensa que fa de la 
personalitat intrínseca de tots i cadascun dels municipis,  
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Atès el que estableix la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les de Bases de Règim Local, 
 
Atès l’informe del Secretari Municipal. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació de prendre els següents acords: 
 
PRIMER.- Sol·licitar a la Federació de Municipis de Catalunya, l'adhesió com a membre de ple 
dret, de l'ajuntament de Vallirana, a tots els efectes legals que en siguin d'aplicació. 
 
SEGON.- Aprovar l'abonament d'una quota anual, fixada en 2.804’49 euros, com a contribució a 
la Federació per al seu finançament   
 
TERCER.- Estipular que l’adhesió de l’Ajuntament de Vallirana a la Federació de Municipis de 
Catalunya, per a l’anualitat 2014 no suposarà cap cost en concepte de quota de soci 
 
QUART.- Facultar a la senyora Alcaldessa per signar quants documents siguin necessaris per a 
l'execució del present acord. 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la Federació de Municipis de Catalunya als efectes que 
siguin d'aplicació. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 
SR.IVAN GARCIA:  Intervé i manifesta que aquesta es una Federació que es va crear fa 33 anys, li pregunta a la 
Sra. Alcaldessa si li pot dir tres coses que hagi fet aquesta Federació que li serveixin per tal d’adherir-si, a banda de 
tenir que pagar quasi 3.000 euros dels diners de tota la gent del poble, que segurament serien més útils amb Creu 
Roja, Càrites o d’altres llocs. 
 
SRA. ALCALDESSA:  Intervé i respon que des de la Federació de Municipis de Catalunya a l’igual que des de 
l’Associació Catalana de Municipis, s’han fet moltíssimes coses pels municipis de Catalunya sobretot defensar la 
seva autonomia, defensar els drets dels municipis, i ajudar-los a poder assolir condicions més avantatjoses alhora 
de poder constituir contractes públics, posa com exemple. També des de les entitats municipalistes parla en plural, 
el que fan son molts cursos als quals hi poden anar tant el personal de l’Ajuntament com els electes locals, i també 
tota la documentació que fan i entregant a l’Ajuntament anualment. Creu que fins ara l’Ajuntament no s’havia 
plantejat el fet d’adherir-se tot i que era una de les coses que volien fer, ja que l’habitual de casi tots els municipis de 
Catalunya és estar adherit a les dues entitats municipalistes, i que serveixen per moltes coses. Continua dient que 
fins ara per tema econòmic no s’havia pogut fer però ara que estan una mica més sanejats creuen que poder 
accedir a aquest petit cost que s’nocoarà el pagament al 2015. (Fa una explicació d’aquest tema, i comenta que la 
quota va en funció del número d’habitants) 
 
 
SR. J. ALEMANY: Intervé i manifesta que el que es cert és que hi ha han dues associacions municipalistes i tant 
l’una com l’altre de forma coordinada, a més a més de la representació municipal, davant del Govern de torn i de 
cara a salvaguardar el tema de normatives legals, temes concrets se’n fan tota l’estona. Destaca el tema relacionat 
amb tarifes elèctriques que i va haver-hi un estalvi important pels municipis i tot el tema relacionat  amb les 
assegurances que hi havia molts problemes, i a través de la Federació es va aconseguir activar aquest 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), i CiU (6 vots) i 

l’abstenció del PP (2 vots), 
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Nº 9.- MOCIÓ QUE PRESENTA L’EQUIP DE GOVERN EN CONTRA DE LA 
REESTRUCTURACIÓ DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA EN 
VIOLÈNCIA MASCLISTA (SIE) DEL BAIX LLOBREGAT 

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

Els Serveis d’Intervenció Especialitzada en Violència Masclista (SIEs) són serveis públics que 
ofereixen atenció integral i recursos al procés de recuperació i reparació de les dones que han 
estat o estan en situació de violència masclista i les seves filles i fills. Així mateix, han d’incidir en 
la prevenció, sensibilització i implicació comunitària. 
 
Aquests Serveis neixen de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, la qual impulsa una xarxa d’atenció i recuperació integral. El SIE del Baix 
Llobregat va entrar en funcionament l’any 2006, donant cobertura als trenta municipis de la 
comarca. 
 
El Servei estructura bàsicament el seu treball en dos eixos: 
 

1. Oferir un espai d’atenció i recuperació integral i interdisciplinari per a dones que han 
viscut o viuen situacions de violència masclista i per a les seves filles i fills. 

2. Promoure la formació, prevenció, sensibilització i implicació de la comunitat per a 
identificar relacions abusives, evitar la seva cronicitat i garantir la presa de consciència 
social per a la inadmissibilitat de les violències masclistes. 

 
Els/les professionals del Servei d’Intervenció Especialitzada conformen un equip multidisciplinar 
integrat per persones titulades en psicologia, treball social, educació social, dret i inserció laboral. 
En concret, actualment l’equip del SIE Baix Llobregat està format per onze professionals de 
diferents disciplines: dues treballadores socials, una educadora social per a dones, dues 
psicòlogues per a dones, dues psicòlogues infantils, un educador infantil, una jurista, una 
inseridora laboral, direcció i administració. 
 
El passat mes de febrer la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família de 
la Generalitat de Catalunya, organisme de qui depenen directament els SIEs va informar que, 
per raons de redistribució pressupostàries, a partir de l’1 de juliol de 2014 es prescindirà de 
tres professionals: una psicòloga, una treballadora social i una inseridora laboral. 
 
La comarca del Baix Llobregat té al voltant de 800.000 habitants, dels quals la meitat són dones. 
Es registren aproximadament el 10% del total de les denuncies per violència masclista de 
Catalunya, segons les dades que publica Observatori de Violència Domèstica del Consejo 
General del Poder Judicial, i cal incidir en què no tots els maltractaments de gènere es 
denuncien, per tant la incidència és molt superior. 
 
És necessari posar de manifest que les derivacions des dels diferents serveis de la comarca al 
SIEs’han incrementat molt en els darrers anys, per tant l’activitat del servei ha crescut 
substancialment, i la minoració o redistribució de personal podrà suposar una afectació dels 
serveis a nivell qualitatiu i quantitatiu a un dels col·lectius més vulnerables de la nostra societat 
 
El Consell de les Dones del Baix Llobregat manifesta que els serveis i recursos especialitzats 
adreçats a les dones víctimes de violència masclista i a les seves filles i fills no poden patir cap 
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tipus de retrocés, ben al contrari, s’han de reforçar i ampliar el seu abast territorial a la comarca, 
per tal de poder combatre les desigualtats de gènere accentuades per la crisi econòmica, on les 
dones han patit en major mesura els efectes de l’atur i per tant també, una major dependència 
econòmica.  
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de data 22 de maig de 2014 
 
Es proposa al Ple de la Corporació de prendre els següents acords: 
 

1. Instar a la Generalitat de Catalunya que mantingui l’equip de professionals del SIE Baix 
Llobregat amb la seva composició actual. 

 
2. Comunicar aquest acord al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat 

de Catalunya. 
 

3. Enviar aquesta moció als ajuntaments de la comarca per a la seva aprovació per l’òrgan 

competent. 

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

convenient. 

SRA. R. CAMPOS:  Intervé i manifesta que el vot del seu grup serà a favor ja que estan molt sensibilitats amb 

aquest problema, però per altre banda també es fan càrrec del  problema econòmic que té la Generalitat i que ha de 

distribuir d’alguna manera. 

SR. IVAN GARCIA: Intervé i manifesta que ell fora partidari de carregar-se els Consells Comarcals que son 560 

milions d’euros o el pressupost de quasi 25 milions d’euros de la Generalitat per fer una hipotètica consulta. 

Comenta que només amb el pressupost del Consell Comarcal no hi hauria retallades ni en Sanitat ni en Educació, ni 

en aquestes coses tant importants. 

SRA. G. RIBERAS: Intervé i manifesta que el seu grup votarà a favor, però vol fer un parella de comentaris, diu que 

es cert que la situació en que estant fa que hi hagi aquestes retallades i tot i que ho entenen creu que és un servei 

que s’hauria de felicitar ja que ha funcionat molt be, els professionals que estan treballant ho estant fent amb molt 

d’èxit i les persones que s’han derivat durant aquests anys des de Vallirana han estat molt ben ateses i per tan és un 

bon servei i s’ha de recolzar que es mantingui la plantilla i que no es redueix el mateix. Afegeix que demanaria que 

cas que aquest servei s’hagi de reduir  se li atorgui a l’Ajuntament o se’ls dotes d’alguna subvenció en els projectes 

que presenten ja que l’Ajuntament de Vallirana des del 2003 està tenint un servei d’atenció a la dona víctima de la 

violència masclista, que actualment es continua fent i per tant es un Ajuntament sensible amb aquest tema, i l’esforç 

que fan ja que no es obligatori tenir aquest servei. 

 

SRA. R. MORENO: Intervé i responent a la Sra. Campos diu que tant de bo sobressin aquestes persones perquè 

això voldria dir que s’ha extingit la violència de gènere, però malauradament les dades de l’últim trimestre del 2013 

el que diuen és que tenen la xifra més alta dels últims darrers  5 anys. Creu que en un moment com aquest no és 

pot desprotegir una població tant vulnerable com és aquesta, ja que no només atenen a les dones sinó també als 

fills, és conscient que moments complicats n’hi ha a tot arreu, però també han de saber decidir cap a on vols  

adreçar les teves polítiques. 

 

Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
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Nº 10. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
 
La Sra. Alcaldessa justifica en aquest moment l’absència del Ple del Sr. Juan-Manuel 
Arrabal Galisteo, per motius personals. 
 
SRA. E. ROMERO: 

Informa de les diferents activitats de la  Regidoria de Recursos Humans. i Participació Ciutadana. 

 
-Informa de que durant els dies 22 i 23 de març durant la Fira de Turisme Salut i Natura, es va realitzar el Taller del 
Pla de Participació Ciutadana, dinamitzat per l’Empresa Consultoria CIVIS, experta en projectes i processos de 
participació i la seva dinamització. Els valliranencs van fer 328 aportacions dividides en quatre blocs, (APROPA’T, 
IMPLICA’T, EXPRESSA’T I COMUNICA). Ara mateix s’ha fet un buidatge de totes aquestes aportacions i s’està 
mirant quines es poden incorporar en el Pla. 
 
-Informa que a nivell de Consell d’Observatori de barris, durant l’últim període treballat conjuntament  amb la 
Diputació de Barcelona, han tingut un suport tècnic d’una empresa contractada per la Diputació  i estant mirant de 
fer la creació d’un observatori de barris que sigui una eina que donarà transparència a la situació de tots els barris i 
que permetrà als ciutadans participar dels temes d’interès proposats per ells mateixos o per l’Ajuntament. 
 
-Informa que a nivell d’entitats s’han dut a terme reunions conjuntament amb la Sra. Alcaldessa amb la majoria 
d’entitats esportives per tal d’explicar de primera ma el Pla de participació i poder recollir les seves propostes. 
També tenen intenció de continuar les trobades amb totes les entitats locals i s’està donant suport per a la creació 
de dues noves entitats que aviat enfortiran el teixit associatiu, una serà d’àmbit social i l’altre d’àmbit mediambiental. 
 
-Informa que a nivell de processos participatius que han engegat conjuntament amb la Regidoria de Governació i 
Serveis als barris, i a proposta d’alguns veïns, s’està realitzant un procés participatiu amb els veïns del carrer López 
Picó per conèixer els seu parer sobre la implantació d’un sol sentit.  
 
-Destaca la bona participació de la gent de Vallirana en la Fira on van posar  l’estand i remarcar que d’aquestes 328 
aportacions n’han de fer una bona lectura i un bon recull de les mateixes, ja que es la veu dels ciutadans. 
 
-Informa que  a nivell de Recursos Humans, comença parlant del tema de l’oferta pública, comenta que el passat 9 
d’abril es van realitzar les proves per a proveir una bossa de treball en regim de personal laborar per cobrir les 
vacants de treballadores socials. El 24 d’abril es van realitzar les proves referents al concurs de fase oposició de 
promoció interna per cobrir en propietat la plaça de caporal de la policia local (fa una explicació sobre aquest tema) 
Explica que el 15 de maig de 2014, es va publicar també al BOP l’anunci de les bases reguladores del procés de 
selecció del procediment de concurs oposició d’una borsa per cobrir en règim de personal laboral temporal les 
vacances d’educador social que es puguin produir a l’Ajuntament de Vallirana. Igualment també el 15 de maig de 
2014, es va publicar també al BOP l’anunci de les bases reguladores del procés de selecció del procediment de 
concurs oposició d’una plaça de tècnic mitjana dels serveis socials per proveir una plaça de Cap de Serveis Socials, 
en règim de personal laboral interí i la constitució d’una borsa de treball per poder cobrir les vacants que es puguin 
produir a l’Ajuntament de Vallirana. 
 
-Informa que amb data 22 de maig de 2014 es signa l’acord per a l’aprovació de les convocatòries de les bases que 
han de regir al procés de selecció mitjançant  concurs oposició d’una plaça vacant de tècnic auxiliar de joventut per 
a cobrir en règim de personal laboral interí i la constitució d’una borsa de treball per poder cobrir les vacants que es 
puguin produir a l’Ajuntament de Vallirana. 
 
-Informa de tot el personal en practiques que ha passat per l’Ajuntament de Vallirana. 
 
SR. A. GARCIA: 
 

Informa de les activitats de la Regidoria de Medi Ambient. 
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-Informa de l’estat d’execució de les feines d’obertura i manteniment de les franges de protecció contra incendis 
forestals a diferents urbanitzacions de la població. (Fa una explicació de l’estat de manteniment en que es troben les 
diferents urbanitzacions, les quals esta previst que finalitzin el dia 15 de juny de 2014) 
 
SR. J. MILÀ: 

Informa de les diferents activitats de la Regidoria de Promoció Econòmica i noves Tecnologies. 
 
-Informa al Ple de l’evolució de la subvenció al Foment de l’Ocupació, activitat econòmica a Vallirana, que recorda 
que és una subvenció que està dotada amb 75.000 euros. Comenta que en aquest moment està atorgada una 
subvenció per un import de 31.034 euros, amb set contractes de jornada complerta i quatre de mitja jornada, i sis 
contractes de 12 mesos i cinc de 6 mesos, queda un romanent de 43.000 euros, que espera que al llarg de l’any el 
puguin utilitzar. 
 
-Informa que el dia 12 es va donar el tret de sortida de la segona edició del projecte de cooperatives de Vallirana, 
recorda que l’anterior projecte va generar  5 empreses noves al poble, esperant que aquest projecte tingui el mateix 
èxit. Comenta que han ampliat la utilització de l’esmentat projecte a altres pobles veïns amb els que estan parlant 
per incorporar gent. 
 
-Informa de la tercera Fira del Vi i del Cava, i de les novetats més importants que hi han hagut. Agraeix la bona 
participació de la gent. 
 

La Sra. Alcaldessa justifica en aquest moment l’absència del Ple de la Sra. Elisabet 
Romero Salguero, per motius familiars.  
 
 
SRA. ALCALDESSA: 
 

-DONA COMPTES JUNTES DE GOVERN LOCAL  (Del 19 de març al 7 de maig de 2014) 
 
-DONA COMPTE DECRETS ( Del 24 de març al 20 de maig de 2014)  
 
-DONA COMPTE DEL DECRET Nº 166/2014 D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 
2013. Explica i comenta que les dades son molt positives i agraeix l’esforç dels ciutadans, ja que no han pogut donar 
els serveis que els hi haguessin agradat, i sobretot no han pogut fer les inversions que tant necessita el municipi, 
però han acomplit els objectius, però encara els hi queden sentències judicials i altres coses que els hi ha de venir, 
però de mica en mica aniran fent front a totes les despeses.  
 
-Comenta els resultats de les eleccions del diumenge dia 25, destaca la participació que va ser del 43,7%, que ha 
pujat molt comparada amb les dels 2009. Explica que per primera vegada tenien 4 seus electorals i havia por per 
veure com podia funcionar, però tot ha anat molt be i la ciutadania ha agraït el fet de poder anar a votar prop de 
casa i no fer cua per baixar el poble. La seu que ha tingut més participació ha estat la de la urbanització El Lledoner, 
això demostra que d’aquesta manera la gent va a votar més. Informa dels resultats: ERC va tenir un 22,16% dels 
vots CiU i 16’17%, PSC un 14,71% ,Partit dels Ciutadans 10’33%, ICV-Verds 10’27%, PP 9’20% i Podemos 6,98%. 

 
-Per últim vol fer esment tal i com ja han fet al principi del Ple amb un minut de silenci al record del Sr. Nicolas Vega 

Martinez i es torna a sumar i recolzar a la família per aquesta pèrdua. Explica que demà tenen reunió amb la 
Comissió de Variant, diu que hi ha algunes persones d’aquesta Comissió que ja han estat fent cartes als diaris, des 
dels grups polítics també s’han estat fent gestions per tal de poder fer alguna pregunta parlamentaria, ja que creu 
que es interès de tots que s’accelerin les obres de la variant. (fa una explicació sobre aquest tema). 

 

Nº 11 . PRECS I PREGUNTES 
 
SR. IVAN GARCIA: 
 
Intervé i manifesta que en clau electoral felicita a ERC pels resultats que han tret, comenta que de fet no 
s’esperaven. Continua dient que també els hi agrada molt que apareguin partits nous, ja que pensen que això es 
enriquidor pel mapa polític, ells han perdut 130 o 140 vots i el PSC ha perdut mes de la meitat dels votants del 2009. 
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Pregunta si pel que fa al tema de l’accident ocorregut l’Ajuntament els hi fa oferint els serveis jurídics a la família per 
a qualsevol dubte gestió, reclamació o tràmit que tinguin que fer. 
 
Pel que fa al tema de la reunió de la Variant comenta que això ja ho han parlat personalment que la mateixa que 
tenien prevista segurament serà el juny o juliol i que s’ha endarrerit pel motiu de les eleccions europees. Els 
agradaria que en aquesta reunió es convidessin a més partits que puguin entrar de cara a les eleccions municipals. 
Explica que el calendari segueix igual de tornar a activar les obres el mes de desembre. 
 
Comenta i diu que sobre el tema del superàvit aquest que hi ha, ell hi ha una cosa que ha insistit en tots els 
pressupostos que han votat i que avui sembla que ha fet un comentari però no ha donat dades que sempre ho 
comenten però mai ho fan com Ajuntament que es quan aprovisionaran i quines quantitats pel tema de totes 
aquestes demandes que han de venir ja que ara tenen superàvit, però el mes que bé l’Ajuntament pot perdre una 
demanda i trobar-se sense superàvit. També li agradaria que es destines alguna cosa més a política al que s’està 
fent però que no sigui el 0’025 del pressupost per subvencionar la contractació de veïns del poble, creu que es 
podria destinar molt més. 
 
SR. D. FERRER: 
 
Intervé i pregunta que sobre aquest Pla de Participació que es farà vol saber si quan es tinguin els resultats la 
informació serà accessible per a la resta dels grups, respecte a les consideracions que facin els veïns. 
 
Comenta que a banda d’alegrar-se que hi hagi aquest superàvit, diu que li agradaria que li responguessin a la 
pregunta que ja va fer fa uns Plens respecte a la mitjana de dies de pagament de les factures de l’Ajuntament. 
 
 
SR. J. ALEMANY: 
 
Comenta que pel que fa a la Moció que han presentat al començar el Ple els hi passaran per correu electrònic a 
Secretaria per tal de ser inclosa en el proper Ple i si la subscriuen tots pot anar com a Moció General. 
 
Informa que pel que fa al tema de la Variant, ahir va rebre per part del portaveu del Grup Parlamentari de CiU, han 
fet entrada en el Congrés d’una pregunta que te com a punt de partida el fatal accident del dia 22 i fa referència a 
que han passat ja deu anys des de l’inici de les obres de la Variant i la pregunta concreta és: si pensa el Ministeri 
accelerar urgentment i sense més dilacions el procés de continuïtat de les obres de la CN-340 al seu pas per 
Vallirana, això s’ha entrat el dia 26 de maig de 2014. 
 
Pel que fa al tema de participació que diu que està molt be, però hi ha coses que la gent quan els hi preguntin diran 
coses una mica ordinàries ja que haurien d’anar per si soles, posa com exemple el Parc Central que no cal que la 
gent els hi digui que no hi ha aigua, perquè n’hi hauria d’haver-hi però fa temps que la font no raja. També al llarg 
del poble hi haurien d’haver col·locades les papereres que es van treure en el seu dia i encara no hi son, creu que 
no han d’esperar que la gent els hi digui aquestes coses, perquè ja haurien d’estar fetes. 
 
Diu que la setmana passada passejant per Bassioles i entrant dins l’Espai Cívic, va poder comprovar que està tot 
abandonat, que l’espai de jocs infantils esta ple de herbes i la gent que el van veure es van acostar fins allà per 
preguntar-li si sabia alguna cosa i li van recordar que fa gairebé un any que hi va haver-hi una recollida de 
signatures des de l’Associació de Veïns en el sentit de deixar obrir el Bar o donar una solució a la part que s’havia 
fet nova a sota de l’escenari, els hi demana que s’ho mirin. 
 
La qüestió del superàvit diu que se’n alegra, que és un record, comenta que a ells els hi va costar molt mes temps 
de poder reconduir la deute dels comunistes l’any 1987, ja veu que aquella “embolada” que hi havia ja es desinfla i si 
es pot arranjar amb tres anys, senyal que no era tant gran. Comenta que ho fan miracles.... ja que Vallirana no pot 
passar de ser un poble normal amb un deute vençut del 120% perquè era permès era el 110%, per tant d’acord amb 
la normativa i amb tots els acords que hi havia d’haver-hi passant a ser un poble molt desgraciat, ni llavors eren 
desgraciats ni ara seran la “conya marinera”. 
 
SR. O. SUÑÉ: 
 
Responent al Sr. David Ferrer, respecte al procés de participació del carrer López Picó, li diu que els resultats 
sortiran a la web, es a dir que tindrà accés a tot el procés. Continua dient  que aquesta proposta s’ha fer a petició 
d’un conjunt de ciutadans que els hi van proposar fer-ho d’aquesta manera, per veure com queda amb la seva 
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apreciació de posar-hi un únic sentit, si vol pot parlar amb el tècnic que ho porta Sr. Ferran Salvo i desprès si estan 
d’acord, l’Ajuntament actuarà. 
 
 
SRA. ALCALDESSA: 
 
Respon també que als altres processos de participació encara que la regidora hagi tingut que abandonar el Ple, 
també seguiran el mateix criteri. 
 
Responent al Sr. Ivan Garcia, li comenta que pel tema de serveis jurídics  ella s’ha posat a la disposició de la família 
per tot allò que necessitin, però no va voler fer cap mena de reivindicació de la variant fins que no va obtindré el 
permís de la família que és un tema que no li agradaria fer oportunisme polític. Continua dient que ja saben que amb 
el tema de la variant sempre ha intentat que anessin tots junts, tots de la mà, i amb aquest sentit torna a repetir que 
la comissió de la variant està oberta a tots els ciutadans, entitats, partits política actuals, futurs, passats a tothom, ja 
que es una cosa de poble i de municipi que han de treballar tots conjuntament, tots han de tirar del carro. Agraeix la 
tasca feta pel Sr. Duran Lleida, que és el que ha fet la pregunta i sempre ha estat un gran defensor de la variant. 
 
A nivell de la gestió del superàvit que comentaven, diu que ojala es pogués destinar al que els hi agrades o que 
políticament poguessin decidir i una destinació fantàstica seria poder incrementar aquesta subvenció que ajuda a 
aquelles empreses que contracten a aturats del municipi. El que passa és que des del govern de l’Estat hi ha una 
normativa que es molt estricte i en alguns casos tant surrealista que l’Ajuntament aconseguís tenir més ingressos 
pel que sigui, s’han de destinar a reduir encara més el deute al banc, es a dir, ja no només pagar el que tenen 
compromès cada any, i  que a dia d’avui no es cansarà de repetir és un 20%  del pressupost, pràcticament tres 
milions d’euros, que per això el ·miracle de Vallirana” és que cada any és paguen tres milions d’euros, entre 
amortitzacions i interessos i porten d’aquesta manera fa tres anys, però aquest miracle suposa que no poden gastar 
en altres coses i llavors han d’establir prioritats, comenta que ojala poguessin tenir tots els carrers ben asfaltats, i 
enllumenats però tot el que van fent espera que tingui els seus fruits a finals d’any. Per això destaca l’absurd del 
tema. No obstant estan posat a l’Ajuntament amb una bona posició per tal de poder anar solucionant alguns temes 
per tal d’afrontar el futur, però tenen a sobre diverses sentències que els hi poden caure, llavora alhora de fer la 
provisió doncs han de fer un equilibri i aquí es on treballen amb la interventora, amb el que marca la normativa i sí 
que han de tenir previsió però que això no els escanyi encara més. 
Explica que ja els hi agradaria tenir Les Bassioles i  totes les urbanitzacions ben arranjades però han d’anar fent de 
mica en mica. 
 
SR. A. GARCIA: 
 
Intervé i responent pel que fa al tema de la font del Parc Central diu que la mateixa va resultar afectada per les 
obres d’ampliació del Complex Esportiu i també el reg del mateix i encara ho estant solvent ant amb alguns 
problemes més que han tingut, ara estan pendents de les aixetes. Les papereres diu que si passeja per Vallirana 
veuran que n’hi ha moltes mes que fa un o dos mesos. 
 
 
SR. J. URREA: 
 
Comenta que han fet una consulta pel tema de l’espai que tot i que és propietat municipal en aquests moments hi ha 
un usdefruit que té l’Associació de Veïns, que el va donar qui tenia la seva propietat, anant a un Notari i al Registre 
on es va cedir aquest espai a l’Ajuntament i l’ usdefruit  a l’Associació de Veïns, desprès d’aquest usdefruit es va fer 
una renovació per part de de l’antic Equip de Govern, i ara estan fet unes consultes jurídiques perquè aquesta 
renovació en principi sembla que es nul.la de ple dret perquè es va fer malament. Dia que tenen un projecte però 
que estan esperant a desencallar aquest tema jurídic 
 
SRA. ALCALDESSA: 
Comenta que espera poder tenir una solució aviat. De tota manera tot el que puguin fer de forma immediata ho 
faran. 
 
 

I sense cap més temes a tractar,  la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les  22,10  hores. 
De la que s’estén la present acta, que en dono fe. 
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