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

 

Vallirana, 27 de març 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:  Intervé i manifesta que abans de començar vol passar com a punt d’Urgència la  “MOCIÓ 

QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ICV I ERC AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE VALLIRANA 

SOBRE LA CAMPANYA  X  una Catalunya social!,” que ja s’ha passat als diferents grups i  el motiu d’aquesta 

urgència és que l’únic acord que es pendria es el de donar suport a la campanya X una Catalunya Social i convocar 

als ciutadans i ciutadanes a la manifestació del dia 6 d’abril. 

Votació: Aprovada per UNANIMITAT 

 
Queda inclos com a punt nº 10 en l’Ordre del Dia 
 

Nº 1. APROVACIÓ DE L’ ESBORRANY DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es passa a votació l’esborrany de l’acta del Ple Ordinari de data  30 de gener de 2014 
 

Votació: Aprovada per UNANIMITAT 

 
Es passa a votació l’esborrany de l’acta del Ple Extraordinari de data  6 de març de 2014 
 

Votació: Aprovada per UNANIMITAT 

 

 

Nº 2.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ SOBRE L’HOMOLOGACIÓ DEL 
PAM PER A INCENDIS FORESTALS DE VALLIRANA  

Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Antonio Garcia Garcia. 

Relació de fets 

L’ajuntament de Vallirana va aprovar, en Ple Ordinari de 29 d’abril de 1999, el primer Pla 
d’Emergències per Incendis Forestals (PAM) que va ser homologat, posteriorment, per la 
Comissió de Protecció Civil de Catalunya, com a  òrgan competent. 

Posteriorment, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona va proporcionar als municipis amb alt risc d’incendi forestal com Vallirana, segons el 
Decret 64/95, un Pla d’Emergències, no homologat, però més pràctic i amb la virtut de ser 
anualment revisat, actualitzat i millorat amb constant suport tècnic. 

En l’actualitat l’Oficina Tècnica de la Diputació, ha efectuat les adaptacions pertinents per tal de 
permetre que el PAM d’incendis forestals pugui ser homologat per l’organisme competent de la 
Generalitat que són els Serveis Territorials de Protecció Civil de Barcelona. 

Així, aquest document serà tractat com un Pla d’Emergències Local per Incendis Forestals (PAM 
d’incendis forestals) ubicat dins el Pla de Protecció Civil de Vallirana.  

Fonaments de dret 

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

Com sigui que el procediment d’aprovació n’exigeix l’aprovació inicial, la submissió a informació 
pública i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre 
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Atès que, es requereix l’aprovació per majoria simple, per aplicació de l’article 47 i114.1 de la Llei 
reguladora de bases del règim local 

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

Atès el dictamen de la Comissió Informativa  de data 20 de març de 2014 

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

PRIMER.- Aprovar inicialment la sol·licitud d’homologació del PAM per a incendis forestals o Pla 
d’Emergència Local englobat en el Pla de Protecció Civil de Vallirana. 

SEGON.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública, BOP, (trenta dies naturals),  la proposta d’homologació d’aquest document  
quedarà definitivament aprovada sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 
directament la publicació. 

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

Votació: Aprovat per UNANIMITAT 

 

Nº 3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL REGULADORA DE SOROLLS I VIBRACIONS 

 Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Antonio Garcia Garcia. 

Relació de fets 

L’Ajuntament de Vallirana disposa d’una ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions 
en vigor des de l’1 de gener de 1997 que tenia per objecte establir els objectius de qualitat 
ambiental en el marc de la legislació vigent sobre medi ambient i protecció de la salut, així com 
per regular les actuacions municipals específiques en matèria de sorolls i vibracions. 

Atesa la necessitat d’actualitzar aquest document per adaptar-lo a la legislació vigent, s’ha creat 
un comissió de treball per a la redacció d’aquesta nova ordenança. 

Vist l’avantprojecte de l’Ordenança Municipal reguladora de Sorolls i Vibracions redactada per la 
comissió de treball integrada pel tècnic de medi ambient i l’enginyer municipal, d’acord amb 
l’article 62 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

Fonaments de dret 

Atès el que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local en 
relació al procediment general d’elaboració i aprovació d’ordenances i reglaments.  
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Com sigui que el procediment d’aprovació n’exigeix l’aprovació inicial, la submissió ainformació 
pública i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre 

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

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

Atès el dictamen de la Comissió Informativa de data 20 de març de 2014 

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

PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança Municipal reguladora del Soroll i les Vibracions del 
municipi, el text dela qual és el següent: 

SEGON.- Derogar  l’Ordenança aprovada el 28 de novembre de 1996i sotmetre a 
informaciópública els presents acords i el text de l’Ordenança Municipal reguladora del Soroll i 
Vibracions pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hipuguin presentar al·legacions i 
reclamacions, mitjançant la inserció dels anunciscorresponents al Butlletí Oficial de la província, 
al Diari Oficial de la Generalitat deCatalunya i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El 
terminid’informació pública començarà a comptar des del dia de la última publicació del’Anunci al 
BOP o al DOGC. 

TERCER.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant eltermini 
d’informació pública, l’Ordenança Municipal reguladora del Soroll i les Vibracions  que ara 
s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es 
procedirà directamenta la publicació. 

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

SR. J. ALEMANY:  Intervé i manifesta que s’han de fer les ordenances, s’han d’actualitzar i es el que s’ha fet, però 
més enllà d’això li consta que avui per avui hi ha alguns sectors del municipi que estant patint conseqüències de 
sorolls, que venen derivats per una degeneració de la pròpia activitat, és a dir que hi ha llocs que no feien soroll i ara 
en fan, creu que a mes a més de l’ordenança s’hauria d’anar en compte i poder anar a aquests llocs amb l’Enginyer i 
l’ordenança a la mà per mirar de resoldre aquests problemes puntuals que generen aquest conflicte. Demana una 
acció més directe. 

SR. A. GARCIA:  Intervé i manifesta que de fet el que es fa amb aquesta actualització i aprovació d’aquesta nova 
ordenança que inclou també el mapa de capacitat acústica, que es va elaborar amb una subvenció de la Diputació el 
que fan es actualitzar tot el que és la reglamentació a nivell municipal per poder actuar en aquells casos amb els que 
es provoquem emissions que son molestes pel veïnat, es una eina que dona instruments per a poder fer la inspecció 
i la correcció del que son aquells mals usos o d’aquelles activitats que superin el nivell d’emissions permesos. 

SR. J. URREA:  Intervé i manifesta que a aquest respecte tenen a l’Enginyer Municipal, que cada vegada que tenen 
alguna queixa en aquest sentit fa les medicions amb el sonòmetre e inclús alguna vegada ha vingut aquí de nit 
perquè son queixes nocturnes. Li diu al Sr. Alemany que si sap alguna queixa en concret que els hi comenti, per tal 
de posar-la a la llista que va fent periòdicament l’Enginyer 

Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
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Nº 4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT 
REGULADOR DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DEL 
MUNICIPI DE VALLIRANA 
 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Jordi Urrea Clos 
 
Relació de fets 
 
L’Ajuntament de Vallirana disposa d’un reglament municipal del servei d’aigües que data de l’any 
1982 per a la regulació del subministrament d’aigua per a usos domèstics i industrials. 
 
Atesa la necessitat d’actualitzar aquest document per adaptar-lo a la realitat del servei que es 
presta actualment, s’ha creat un comissió de treball per a la redacció d’aquest nou reglament. 
 
Vist l’avantprojecte del Reglament regulador del servei d’abastament d’aigua potable del 
municipi, redactat per la comissió de treball integrada per representants de les actuals empreses 
subministradores d’aigua potable, el tècnic de medi ambient i la tècnica de consum de 
l’ajuntament, d’acord amb l’article 62 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès el que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local en 
relació al procediment general d’elaboració i aprovació d’ordenances i reglaments.  
 
Com sigui que el procediment d’aprovació n’exigeix l’aprovació inicial, la submissió a informació 
pública i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre 
 
Atès que, es requereix l’aprovació per majoria simple, per aplicació de l’article 47 i 114.1 de la 
Llei reguladora de bases del règim local 
 
Atès que, en base als articles 49, 70.2 de la LBRL, l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els 
articles 60 a 66 del ROAS, disposen el procediment d’aprovació i regulen que hi haurà 
l’aprovació definitiva amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació 
durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial; 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de data 20 de març de 2014. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació de prendre els següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament de regulador del servei d’abastament d’aigua 
potable del municipi, el text del qual és el següent: 
 
(...) 
 
SEGON.- Derogar el Reglament aprovat el 26 de març de 1982 i sotmetre a informació pública 
els presents acords i el text del Reglament de regulador del servei d’abastament d’aigua potable 
del municipi pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i 
reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, 
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al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini 
d’informació pública començarà a comptar des del dia de la última publicació de l’Anunci al BOP 
o al DOGC. 
 
TERCER.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència als interessats, el Reglament de regulador del servei 
d’abastament d’aigua potable del municipi que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació. 
 
No obstant això el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui mes 
convenient 

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

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

l’abstenció del PP (2 vots), 

 
 

Nº 5.- PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ DELS PLEC DE CLÀUSULES 
QUE HAN DE REGIR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL 
SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE DE VALLIRANA I DE LA XARXA DE 
CLAVEGUERAM MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A 
DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Jordi Urrea Clos 
 
Relació de fets 
 

L’empresa Societat Municipal d’Aigües, Societat Privada Municipal de Vallirana SA és una empresa 
creada i de propietat de l’Ajuntament de Vallirana que subministra aigua potable en baixa a les 
urbanitzacions de Les Bassioles, Pla del Pèlac, Penya Forcada, El Lledoner, Can Julià i La Pinatella del 
terme municipal de Vallirana i a les urbanitzacions de Can Olivella i Pla del Pèlac del terme municipal 
d’Olesa de Bonesvalls. També abasteix al Polígon industrial de Can Prunera i al nucli de la Plaça 
Germans Ribot situats al terme municipal de Vallirana. 

Aquesta societat municipal ha acumulat, des de l’any 2007, un deute amb l’Agència Catalana de l’Aigua 
per valor aproximat de 572.000 €. 

En el transcurs de l’any 2013, concretament mitjançant acord de Ple celebrat el 30 de maig de 2013, es 
va aprovar sol·licitar a la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya la modificació de les tarifes de 
subministrament d’aigua potable de la Societat Municipal Aigües de Vallirana SA, amb la finalitat 
d’equilibrar els ingressos i despeses de l’explotació d’aquest servei. 

Des de l’Ajuntament, s’ha determinat que la fórmula més adequada per poder fer front al deute abans 
esmentat amb l’Agència Catalana de l’Aigua, és treure a concessió aquest servei, establint en el plec de 
clàusules d’explotació un cànon inicial, que ha de satisfer el contractista a l’ens local, per un import 
equivalent a aquest deute, tal i com recull 232.1.g del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals.  

La durada que s’estableix per aquesta concessió és de 19 anys, temporalitat que es justifica en l’estudi 
econòmic que complement aquest informe. 
 
Fonaments de dret 
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L’article 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, disposa que una vegada s’ha confeccionat l’expedient de 
contractació, l’òrgan competent ha de procedir a la seva aprovació i ha de disposar l’obertura del 
procediment d’adjudicació. 

El TRLCSP regulen la utilització del procediment obert en les adjudicacions de contractes. 
 
L’article 277 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i 
de règim local de Catalunya, estableix els criteris de publicitat dels plecs de clàusules, un cop aquests 
han estat aprovats. 
 
La disposició addicional segona del text refós de la llei de contractes del sector públic estableix, per les 
característiques del contracte, que l’òrgan de contractació correspon al Ple de la corporació  
 

Vista la necessitat de convocar la licitació per adjudicar el contracte de gestió del servei municipal d’aigua 
potable i de la xarxa de clavegueram 
 
Vist que el valor estimat d’aquest contracte, fixat per un període de 19 anys, és de 13.643.002,25 € 
   
Vist el plec de clàusules administratives i tècniques particulars elaborats per a l’esmentada contractació.  
 
Vist que la forma de contractació serà per procediment ordinari subjecte a diversos criteris de valor.  
                                     
Vist l’informe tècnic, justificant la necessitat de contractació d’aquest servei. 
 
Atès que no és necessari consignació pressupostària atès que es tracta d’una concessió 
 
Vist l’article 109 en relació amb l’article 22 del Text Refós de la LCSP en relació a l’inici de l’expedient de 
contractació. 
 

Atès el dictamen de la Comissió informativa de data 20 de març de 2014. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació de prendre els següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte de gestió del servei municipal d’aigua potable i de 
la xarxa de clavegueram. 

SEGON.- Sotmetre a informació pública, per un termini de 20 dies a comptar de la data de la darrera al 
Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant de la pàgina web municipal. 

TERCER.- Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s’hagi presentat cap al·legació, 
s’entendrà aprovat definitivament el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte de subministrament de gestió del servei municipal 
d’aigua potable i de la xarxa de clavegueram.  

QUART.- Aprovar simultàniament l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte mitjançant 
procediment obert, previst en els articles 157 i següents del TRLCSP i establir que el termini de 

presentació de proposicions serà de trenta dies naturals a comptar de l’endemà de la data de 
publicació d’aquest anunci al BOPB. 

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

SR. IVAN GARCIA: Intervé i manifesta que han rebut l’informe definitiu a les 14’30 d’avui, ja que l’altre era un estudi 

previ i amb tant poquetes hores no han tingut temps de veurà la informació. 
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SR. J. ALEMANY: Intervé i manifesta que a l’igual que ha dit el Sr. Garcia han tingut poc temps per estudiar-ho. 
Continua dient que el que si que poden dir es que ells farien una esmena a la totalitat, ja que no fa ni un any que el 
Ple va aprovar la modificació de preus de les tarifes que garantien segons les previsions la viabilitat del servei de 
l’aigua i de fet en el Pressupost 2014 ja es presentava un balanç positiu, per tant no deixa de ser contradictori que 
un cop assegurada aquesta viabilitat, ara es posi a concurs el servei amb l’única finalitat reconeguda d’obtenir 
recursos financers per a la tresoreria municipal. A més a més si agafen el redactat de l’acord que és el mateix 
redactat de l’informe tècnic, reconeix que “Aquesta societat municipal ha acumulat, des de l’any 2007, un deute amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua per valor aproximat de 572.000 €.”,per tant durant 20 anys del 1987 fins el 2007, la 
Societat Municipal d’aigües va tenir una gestió equilibrada que els hi va costar uns quants anys, però varen 
aconseguir durant 20 anys portar  la Companyia d’una forma equilibrada. Comenta que al 2007 es quan la cosa es 
complica i ho fa quan l’ACA tira enrere el projecte de la depuradors del Lledoner i sobretot quan el fiscal de Medi 
Ambient imputa al que era Alcalde, a ell, perquè exigeix que es faci aquesta depuradora, aqueta exigència va tenir 
un cost equivalent al que es deu a l’ACA, es a dir en aquell moment la Junta de Govern va creure oportú ja que 
s’havien de destinar aquests diners a fer una depuradora, (continua fent una explicació de com va anar tot aquest 
tema.) 

Per aquest motiu no entenen massa aquesta necessitat o la precipitació de l’Ajuntament a treure’s de sobre la gestió 
de l‘aigua, que potser es una cosa que volien fer fa 25 anys quan hi havia problemes, però ara que no hi son i que el 
problema va esser puntual pel tema econòmic generat arran de la gestió de l’ACA, no hi troba massa l’entrellat. El 
que sí es cert és que hi ha una situació puntual que s’ha de resoldre, i per tant el vot del seu grup serà l’abstenció. 

 

SR. IVAN GARCIA: Intervé i manifesta que ja és va aprovar una pujada de tarifes, i pregunta si el fet de que es faci 

aquesta concurs comportarà un altre pujada, o be es farà un plec on es pacti amb aquesta empresa una congelació. 

 
SR. J. URREA: Intervé i manifesta que ha sentit diferents coses s’ha dit la paraula “precipitació”, quan saben 
perfectament que porten més d’un any donant-li voltes al tema i se’ls ha informat, és a dir que precipitació cap ni 
una, es fan les coses amb seny. Comenta també que el deute ha passat del milió d’euros i si en deuen 572.000 es 
perquè des de l’Ajuntament a l’ACA se li ha pagat. Explica que quan ells entren al govern fa mes de dos anys la 
deute estava al voltant del milió d’euros. S’ha dit que hi ha un deute generat des del 2007 cap aquí, però que fins a 
aquell moment era una empresa sanejada i això es mentida ja que cada any des de l’Ajuntament es feia una 
subvenció directe a l’empresa per les pèrdues que la mateixa generava i tancaven a zero, però evidentment tenia 
pèrdues i aquesta era una decisió presa per l’anterior Equip de Govern. Després s’han remenat coses com la 
depuradora del Lledoner i la imputació per part del Fiscal de Medi Ambient,, que evidentment no te res a veure amb 
el que ara estan parlant. De tota manera recorda que des de l’ACA es van donar dues subvencions i si no li falla la 
memòria eren 130.000 euros per tema Lledoner i 150.000 per Can Julià, subvencions que no van arribar perquè 
l’ACA va dir es donen aquestes subvencions però ho descontent de la deute, es a dir que el que l’Ajuntament es va 
gastar l’ACA va donar dues subvencions. 
Continua dient que aquest tema els hi està generant problemes ja que quan l’Ajuntament demana una subvenció 
qualsevol el que es demana es que estiguin al corrent del pagament dels seus impostos, i apareixen com a deutors 
pel tema de l’ACA. Han anat pagant deute però és un esforç que ja no poden fer més ja que es insostenible i amb la 
pujada de preus que es va fer l’any passat, el que es va fer era equilibrar el tema de la despesa amb l’ingrés, i ara 
no perd diners, però no genera el suficient benefici per eixugar aquest deute. Continua dient que l’empresa no pot 
apujar cap tarifa sense demanar-ho a la Comissió de Preus i justificar el motiu pel quaL es volen apujar les 
mateixes, i desprès també s’aproven pel Ple.  

 

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

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

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

 

 

Nº 6.- PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL  
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Llegeix i explica aquest punt la regidora Sra. Elisabeth Romero Salguero. 

ANTECEDENTS  
 
Atès que durant l’exercici 2012 l’Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona, va 
demanar a tots els departaments les dades necessàries per fer un estudi d’optimització dels 
serveis municipals. 
 
Atès que l’informe previ lliurat per la Diputació de Barcelona aconsella la creació d’una figura de 
coordinació a l’àrea dels serveis territorials.  
 
Atès que amb la recent incorporació de la interventora el lloc de treball de cap d’administració 
s’ha buidat de contingut, i seguint les directrius de l’estudi d’optimització dels serveis que es va 
demanar a la Diputació de Barcelona, es considera adient modificar la dependència organitzativa 
del lloc de treball de cap d’administració i adaptar-la al lloc de treball de coordinació de de 
Serveis Territorials, dins la unitat administrativa d’urbanisme. 
 
Atès que des de la darrera aprovació de la Relació de Llocs de Treball s’ha amortitzat per 
jubilació el lloc de treball d’Oficial 1ª qualificat Electricista. 
 
Atès que això implica la modificació de la Relació de Llocs de Treballs de l’Ajuntament de 
Vallirana. 
 
D'acord amb l’article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció 
pública que estableix que les corporacions locals formaran la relació de llocs de treball existents 
en la seva organització. 
 

Atès el que disposen els articles 29 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel 
qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció pública. 
 

Atès l’article 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de personal 
al servei de les entitats locals de Catalunya, que determina els documents que s’han d’incorporar 
en la relació de llocs de treball. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans 
de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de 
les administracions públiques, s’ha dut a terme la corresponent negociació amb els òrgans de 
representació del personal funcionari i laboral. 
 

Atès que l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i 52.2.j del Decret 
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, correspon al Ple l’aprovació de la relació del llocs de treball. 
 

Atès l’Informe d’Intervenció en base al qual es constata que existeix consignació pressupostària 
suficient per a aprovar la present relació de llocs de treball. 
 
Atès l’informe del Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Vallirana de data 19 de 
març de 2014 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa  de data 20 de març de 2014 
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Es proposa al Ple de la Corporació de prendre els següents acords: 
 
PRIMER. Proposar al Ple de l'Ajuntament que aprovi la modificació de la relació de llocs de 
treball de l’Ajuntament de Vallirana, que compren el llocs de treballs reservats a personal 
funcionari i laboral de la corporació, així com la seva documentació annexa, en el següent sentit: 
 

 Modificar la dependència organitzativa del lloc de treball de cap d’administració que 

passarà de la unitat administrativa de Intervenció a la unitat administrativa d’Urbanisme 

amb la següent denominació: Coordinador de Serveis Territorials, i 

 

 Eliminar de la relació de llocs de treball el lloc de treball d’Oficial 1ª qualificat Electricista, 

per jubilació. 

SEGON. Publicar l’esmentada relació en el tauler d'anuncis de la corporació. 
 
TERCER. Trametre còpia de la relació de llocs de treball a l'Administració de l'Estat i al 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya 
 
No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 

 
SR. J. ALEMANY: Intervé i pregunta quin es el cost total anual de contractació d’aquet lloc de treball i si estava 
previst en el Pressupost inicial. 
 
SRA. E. ROMERO: Intervé i manifesta que tal i com es diu en l’acord, hi ha dotació pressupostaria i no hi ha un 
increment del Capítol I per fer aquesta modificació, en aquest moment no te l’import, però el que es fa es la 
modificació de donar de baixa el que seria el Cap d’Administració per la nomenclatura de Coordinador, és a dir que 
aquí no hi ha un increment 
 

SR. J. ALEMANY: Intervé i diu que de tota manera  manté la pregunta,  i que ja li respondran 

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

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

vots en contra de CiU (6 vots). 

 

Nº 7.- 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. 

Vistes les sol·licituds de reconeixement de compatibilitat  per activitats privades, efectuades per 
diversos empleats 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 
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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 març de 2014, 
 
Es proposa al Ple de la Corporació de prendre els següents acords: 
 
PRIMER. Autoritzar als empleats/des de l’Ajuntament de Vallirana, amb núm. DNI que es 
relacionen a continuació, la compatibilitat per l’exercici d’activitat privada sempre i quan es 
compleixen les prescripcions legals establertes:  
 
01 34.746.846-X  
02 35.017.310-V  
03 35.058.135-V  
04 35.061.130-E  
05 35.072.240-T  
06 36.562.377-J  
07 37.285.936-S  
08 38.046.141-R  
09 38.072.264-L  
10 40.335.931-A  
11 43.415.750-F  
12 44.416.098-Q  
13 46.240.081-F  
14 46.620.369-J  
15 46.628.955-C  
16 46.660.563-A  
17 46.758.722-K  
18 47.788.072-Y  
19 53.033.818-G  
20 77.112.653-R  
21 77.287087-A  
22 78.073.630-S  
23 
24 

79.281.536-F 
38.143.956-C 
46.455.296-B 

 

 
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, 
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- Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 

 
TERCER. Els empleats autoritzats estaran obligats a posar en coneixement d’aquest ajuntament 
el règim de cotitzacions de la Seguretat Social, si és el cas. 
 
QUART. Comunicar aquest acord als interessats, 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. 8.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2014, PER TAL DE PREVEURE-HI EL 
SISTEMA DE BESTRETES DE CAIXA FIXA COM A SISTEMA DE PAGAMENT. 
  
Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa. 

L’Ajuntament de Vallirana té intenció d’implementar el sistema de descentralització de la 
Tresoreria Municipal mitjançant la utilització de sistemes de pagament canalitzats a través de 
Bestretes de Caixa Fixa, ja que es consideren adequades per a la ràpida atenció de despeses 
corrents de caràcter periòdic i repetitiu, tals com dietes, despeses de locomoció, material 
d’oficina no inventariable, conservació i altres de similars característiques, a l’empara del que 
disposa l’article 190 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

En aquest sentit, l’article 190, apartat segon, disposa que les Bases d’Execució del Pressupost 
establiran previ informe de la Intervenció, les normes que regulin l’expedició d’ordres de 
pagaments a justificar amb càrrec al pressupost de despeses –règim també aplicable a les 
Bestretes de Caixa Fixa-, determinats criteris generals, els límits quantitatius i els conceptes 
pressupostaris als que siguin aplicables. 

Un cop revisades les Bases d’Execució vigents per a l’exercici 2014, es constata que si bé 
preveuen un règim per als pagaments a justificar no preveuen sistemàtica alguna respecte de les 
Bestretes de Caixa Fixa, fet que fa necessari adaptar-les per tal de recollir aquesta nova situació. 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa de data 20 de març de 2014 

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

PRIMER: Aprovar el text de les Bases d’Execució 39ena i 40ena, d’acord amb el redactat que 
s’adjunta com a documentació annexa i integrar-les en les Bases vigents per a l’exercici 2014 de 
manera que formin un text consolidat. 

SEGON: Publicar al Butlletí Oficial de la Província el present acord.  

TERCER: Notificar el present acord als serveis municipals d’Intervenció i Tresoreria als efectes 
escaients. 
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No obstant això el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui mes 
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 (6 vots). 

 
 

Nº 9.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA 
DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT. 
 

Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa 

El Ple en sessió extraordinària de 20 de juny de 2011 va establir la composició de la Mesa de 
Contractació de l’Ajuntament de Vallirana en exercici de la potestat d’autoorganització que 
contempla l’article 47 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya així com en concordança a l’article 4.1a) de la 
Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Regim Local. 
 
Atesa la necessitat de adequar la composició de la Mesa de Contractació a allò que estableix el 
Reial Decret Legislatiu  Llei 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, 
 
Atès el dictamen de la Comissió  Informativa de data 20 de març de 2014, 
 
Es  proposa al Ple de la Corporació de prendre el següent acord. 
 
PRIMER.- Modificar la composició de la Mesa de Contractació que resta integrada pels següents 
Membres: 
 
-President per delegació : Sr. Jordi Milà Egea  
-1er. Vocal: Sr. Jordi Urrea Clos o regidor en qui delegui 
-2ºn. Vocal: Sr. Oscar Suñé Marin o regidor en qui delegui 
-3er. Vocal: el Cap de la llista més votada de l’oposició, Sr. Josep Alemany i Rigol,  
-Suplent: Sr. Teòfil M. Gibert Bertran 
- 4art Vocal: el Secretari/ària de la Corporació 
- 5è .Vocal: l’Interventor/ora de la Corporació 
 
Actuant com a Secretari/ària un/a funcionari/ària de la Corporació  
 
TERCER.- Comunicar el present acord als interessats i als Caps dels diferents Servis Municipals 
pel seu coneixement i efectes. 
 
No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient 
 
Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
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Nº 10.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ICV I 

ERC AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE VALLIRANA SOBRE LA CAMPANYA  

 

 X  una Catalunya social! 

Llegeix i explica aquesta Moció el Regidor Sr. Jordi Milà Egea 

Les organitzacions socials de Catalunya, en la seva àmplia majoria, han engegat una campanya 

per a la construcció d’una Catalunya que reconegui els drets socials de tots els ciutadans i 

ciutadanes del nostre país.  

Les polítiques de retallades imposades, fins ara, des del Govern de Catalunya i des del Govern 

central no fan sinó agreujar la situació i responen a la clara voluntat política de desmantellar el 

nostre estat del benestar. Ni han generat ocupació ni han revitalitzat la nostra economia: al 

contrari, han generat més pobresa i desigualtat.  

La creació d’ocupació i la lluita contra l’atur i la precarietat han de ser una prioritat. Per això 

demanem la retirada de la reforma laboral, la recuperació dels drets laborals i socials, i el suport 

a les persones que es troben a l’atur i a les que no poden accedir a una feina.  

Considerem que una Catalunya amb drets també ha d’apostar clara i fermament per la defensa 

de la Negociació col·lectiva, per donar suport a les empreses i sectors en crisi i pel 

desenvolupament del Marc català de relacions laborals.  

Volem que l’administració local continuï sent una administració propera a la ciutadania, que es 

garanteixi la cooperació entre administracions i que es disposi dels recursos suficients per donar 

resposta a les necessitats de veïns i veïnes. En aquest sentit cal garantir que els Serveis Socials 

es puguin dotar amb recursos suficients per afrontar les dramàtiques conseqüències de la crisi 

entre la ciutadania de les nostres ciutats i viles, i que els ajuntaments tinguem capacitat per 

intervenir davant les situacions extremes de pobresa energètica o garantint l’accés, sense 

exclusions, a qualsevol servei bàsic i al transport públic.  

Per tot això, i perquè defensem una administració pública compromesa amb la democràcia, 

transparent i participativa, ens oposem totalment a l’aplicació de reformes de l’Administració que, 

com la LRSAL, provocaran un allunyament entre la governança i la ciutadania i són contràries a 

aquests objectius. 

Les mesures per sortir de la crisi s’han de construir escoltant la veu de la ciutadania i no sota els 

dictats dels interessos econòmics d’uns quants. La construcció d’un país  democràtic i amb drets 

requereix del reforçament de l’estat del benestar i de la garantia de l’accés universal a uns 

serveis públics de qualitat, i amb equitat. 

Per tot el que s’ha exposat, el Ple de l'Ajuntament de Vallirana acorda: 
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Primer.- donar suport a la campanya “PER UNA CATALUNYA SOCIAL” i convocar als ciutadans i 
ciutadanes a la manifestació del dia 6 d’abril   

Segon.- Donar trasllat de la present Moció als sindicats, partits polítics, Parlament de Catalunya i 

al Govern de la Generalitat de Catalunya 

 
No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient 
 
SRA. R. CAMPOS:  Intervé i manifesta que d’entrada el seu partit està d’acord amb qualsevol política social, tal i 
com han demostrat moltes vegades amb això son els primers i que recolzin qualsevol cosa que fomenti el benestar 
de tothom i sobretot els de situació més precària. Comenta que dir que el Govern de l’Estat te la clara voluntat 
política de desmantellar el nostre estat del benestar, li sembla molt gruixut, tal i com està enfocat aquest tema és un 
altre atac al Govern perquè sí, ja que dir que no s’estan creant llocs de treball es mentida, ja que tots han sentit les 
estadístiques de que s’estan incrementant i que el tema està millorant mica en mica. Manifesta que el vot del seu 
grup serà en contra. 
 
SR. IVAN GARCIA: Intervé i manifesta que  es ratifica amb el que ha dit la seva companya i afegeix que te “nassos” 
que es faci una Moció d’Urgència per parts dels Partits PSC, ICV I ERC, en la qual es digui que la creació i ocupació 
ha de ser la prioritat, quan aquest Ajuntament ha destinat el 0,025, 75.000 euros a generar creació d’empleo, 
demana que si s’ha destinat més li diguin. 
 
SR. J. ALEMANY: Intervé i manifesta que aquest redactat en la seva totalitat, a hores d’ara i amb l’actual escenari 
és un despropòsit. Continua dient que creu que el redactat és correcte en bona part,  menys el que feia referència 
els regidors del PP, pel que fa als governs i a aquesta voluntat de desmantellar. En qualsevol cas aquest redactat 
del segon paràgraf es tendenciós ja que vulguem o no totes les administració també la local es veuen obligats a fer 
equilibris i ja porten molts anys. Comenta que amb aquest paràgraf es perd l’oportunitat de preparar futur i dir que 
volem una Catalunya d’acord amb els punts que s’han llegit  i que per aconseguir-la necessiten una Catalunya que 
pugui decidir a que han de dedicar els seus impostos, en que s’han de gastar el diner públic i això avui dia no passa. 
Manifesta que si aquest redactat passa integra tal i com està el vot del seu grups serà en contra, però si treuen el 
paràgraf segon o be es retoca dient-ho d’un altre manera més d’acord amb la realitat hi podrien estar d’acord. 
 
R. J. MILÀ:  Intervé manifesta que ja ho ha dit en d’altres ocasions que sempre aprecia molt el sentit de l’humor de 

les intervencions dels regidors,  ja que dir que  el PP no ataca el benestar de la gent d’aquest país és un bon acudit. 

Continua dient que recorda al Sr. Montoro dient que els salaris d’aquest país havien pujat, quan el Banc d’Espanya 

diu que han baixat, diu que ells viuen en un mon virtual on sembla que la feina va a tota pastilla, quan realment 

tenen precarietat, treball temporal, mal pagat, etc. etc. , quan realment els que sí guanyen son les empreses de 

l’IBEX que augmenten els seus beneficis any rere any, mentre la gran majoria del país s’empobreix. Fa una petita 

reflexió sobre els dos mil cinc cents milions per rescatar la fal·lera de fer autopistes del Sr. Aznar a Madrid. Es 

pregunta d’on sortiran aquests milions. Explica el que fa aquest Ajuntament sobre el tema de l’ocupació, que 

evidentment fan el que poden, però li sorprèn el Sr. Ivan que quan fa intervencions aquí, suposa que deu ser perquè 

només be de tant en tant. Li explica que si alguna cosa ha fet aquest Ajuntament com a primera línia d’acció del 

tema social es treballar en el tema de la generació de riquesa i ocupació vol, comenta que tenen un projecte de 

cooperatives que n’ha generat cinc cooperatives amb més de 20 llocs de treball, i no només el tema subvencions 

sinó que a més a més estant generant activitats el territori per tal que la gent pugui treballar. Diu que si això no es 

treballar pel benestar social o per l’ocupació no sap que deu ser, assegura que el treball que és genera és de 

qualitat i amb autoestima. 

Comenta que respecte al grup de CiU, li sap greu, però ell sempre ha dit que creu que els polítics haurien de ser 

capaços, quan toca de reconèixer que les coses no les acaben de fer be, a ell el fet de que el seu partit polític doni 

suport al Govern actual de la Generalitat no li impedeix a dir que segurament algunes de les retallades que s’han fet, 

s’hagessin pogut evitar fent uns altres tipus de polítiques, creu que això entra dins de l’àmbit normal de 

reconeixement de les coses que es fan be de política i de les que no. Creu que s’haguessin pogut canviar mesures i 

que no haguessin ocasionat certs tipus de retallades, i ells ho saben, ell sempre ha defensat el tripartit però va tenir 

algun any desafortunat, com te ara el govern actual, i no passa res perquè el polítics fan política i s’equivoquen, a 

vegades les encerten i altres no. Es partidari de deixar la Moció tal i com està. Es felicita ell mateix ja que després 
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de molts anys de sentir-se quan estava a l’altre banda, que el tema de la independència era un tema d’esbojarrats i 

de que havien perdut el nord, es felicita de que el Sr. Alemany s’hagi sumat al “carro” del país, està molt content. 

Llegeix el paràgraf que diu: “La construcció d’un país  democràtic i amb drets requereix del reforçament de l’estat del 

benestar i de la garantia de l’accés universal a uns serveis públics de qualitat, i amb equitat”, i aquí s’està parlant de 

una  Catalunya social, qui no ho vulgui veure que no ho vegi però creu que el document està molt clar. 

 

SRA. ALCALDESSA: Manifesta que vol explicar el sentit de vot del seu partit PSC i comenta que es refermen amb 

les paraules d’aquesta Moció i estan convençuts que tant les polítiques del Govern de la Generalitat com les del 

Govern Central el que estan fent sense cap mena de dubte es desmantellar l’estat de benestar, s’està retallant en 

educació, sanitat, serveis socials, etc. etc. Creuen fermament amb la creació d’ocupació. La lluita contra l’atur i la 

precarietat ha de ser una prioritat, també creuen amb la negociació col·lectiva, amb una administració propera a la 

ciutadania, amb una administració compromesa etc. etc., es a dir que s’adhereixen plenament amb aquesta Moció. 

Tal i com ha recordat el Regidor de Promoció Econòmica des de aquest Ajuntament la creació d’ocupació es una 

prioritat i no de “boquilla”, sinó que es una prioritat ferma. 

En aquest moment la Sra. Alcaldessa li crida l’atenció a un senyor del públic, li diu que guardi la compostura, li 
demana que no tiri cap mena d’objecte ni als regidors ni a ningú, cas contrari l’haurà d’expulsar de la Sala. 
 

Continua dient que la seva prioritat és l’ocupació i això  es demostra i ho té a la revista que no només hi han 75.000 
euros que això seria  una subvenció per a la creació d’ocupació per recolzar a aquelles persones que estan aturades 
al municipi, sinó que també estan fent plans d’ocupació subvencionats per la Diputació, pel SOC, i també 
l’Ajuntament ha de posar recursos, tenen un Departament de Promoció Econòmica que és dedica a vetllar per les 
persones que estan aturades al municipi, fan formació, el projecte de cooperatives es líder a Catalunya, és un 
projecte que ara s’està explicant a d’altres municipis i del qual es senten molt orgullosos. (continua fent una 
explicació sobre el tema i sobre el contingut de la revista on consta quins son els serveis que s’estan prestant així 
com els seus costos) 

SRA.R. CAMPOS: Intervé i dona l’enhorabona per aquests llocs de treball que s’han aconseguit, ja que ells son els 

primers que volen que tot vagi molt be, i que sempre han votat a favor. Reconeix que la qualitat dels llocs de treball 

encara degut a la crisi que s’ha passat i encara està passat no son el que voldria tothom però de mica en mica 

aconseguir que algú pugui portar un sou a casa encara que sigui baix ja es un logro. Li sembla que dir que 

deliberadament l’Estat està fent això malament i amb ganes de treure qualitat de vida i beneficis socials per la gent li 

sembla molt gruixut, ja que seria tirar-se pedres a la seva pròpia teulada, comenta que tothom s’equivoca però està 

segura que la intenció més bona segur que hi és. 

SR. IVAN GARCIA:  Intervé i li diu al Sr. Milà que pensa que té una obsessió amb el PP amb el Sr. Montoro, altres 

dies li dona per l’ambaixador de Marroc, altres dies pel Sr. Aznar, no sap si el temps que dedica lliurement a aquests 

obsessió pel PP, potser si canalitzés aquests esforços a fer política municipal fora millor. Continua dient que ell no te 

cap obligació a estar pel municipi i que el Sr. Milà si que la te, ja que es Tinent d’Alcalde. (continua fent una 

explicació sobre la Moció i  temes d’ocupació). 

SRA. ALCALDESSA: Intervé i recorda que avui amb el temps ha sigut molt laxa, els hi recorda que segons fixa el 

Reglament del Ple son dos minuts i s’han allargat extensament. 

SR. J. MILÀ: Intervé i li fa una  reflexió a la Sra. Campos que com a mínim parla de política i de coses que toquen, li 

comenta que està d’acord en que tot lloc de treball es bo, el que passa es que a Espanya durant els últims 5 anys, 

és  el  país on la diferencia entre el que cobra els executius i els treballadors normals ha augmentat mes. Vol dir que 

son símptomes, es a dir la precarietat ha anat a més i el treball segueix sent molt precari de tota manera es 

benvingut. Explica que el fet de que donin diferents subvencions es degut a que hi ha un treball al darrera per part 

de l’Ajuntament, ja que si no les demanes no te les donen. 

Comenta que hi ha un punt amb el que podria estar d’acord amb el Sr. Alemany, comenta que en cap moment, i des 

de aquesta Moció el es pretén és equiparar a les retallades de l’estat del benestar al Govern de Catalunya ni del 

Govern Espanyol ni de bon tros. Però repeteix que el que es cert es que determinades polítiques es podien fer d’un 

altre manera, tenint present que el finançament be d’on be i està com esta. 
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Continua dient que està a disposició de tots per explicar el que es fa del tema d’ocupació i de Promoció Econòmica. 

SRA. ALCALDESSA: Intervé i manifesta que es reafirma en que aquest Equip de Govern sí té una prioritat, aquesta 

és l’ocupació , la creació de llocs de treball i ho intenten fer de múltiples maneres, ja sigui des de la Àrea de 

Promoció Econòmica, de Recursos Humans o de qualsevol altre. Comenta que son moltes les accions que s’estan 

fent per l’ocupació i pels joves. 

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

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

de CiU (6 vots), i PP (2 vots) 
 

Nº 11.-  INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
 
SRA. ALCALDESSA: 

 
-DONA COMPTES JUNTES DE GOVERN LOCAL  (de 15 de gener a 12 de març de 2014) 
 
-DONA COMPTE DECRETS (de 16 de gener a 20 de març de 2014) 

 
SR. J.M. ARRABAL 
 
Informa de les activitats de la Regidoria de Cultura  
 
-Informa de la Festa dels Tres tombs amb una molt bona participació de gent. 
 
-Informa de l’homenatge que se li va fer a la Sra. Antonia Bonilla Serrano a la Masia Molí de Can Batlle, amb la 
projecció dels 50 anys de amaters ,i  en el qual es va lliurar a la família un diploma, i també es va celebrar un acte al 
Casino Valliranenc que va  ser molt emotiu. 
 
-Informa de les sortides del Descobreix Catalunya, que te molta afluència de participants tant a les xerrades com a 
les sortides. 
 
-Informa també dels Carnestoltes del any 2014, en la qual hi varen assistir moltes comparses amb més de 600 
persones. Agraeix i destaca la participació de totes les entitats que hi van participar. 
 
-Informa que Premi de Poesia Catalana “Josep Mª López Picó”, que tindrà lloc a la Masia Molí el dia 10 de maig de 
2014. 
 
Informa de les activitats de la Regidoria d’Esports 
 
-Informa del sopar d’aniversari de la Penya Blaugrana. 
 
-Informa de totes les activitats de Cos Màster. 
 
- Informa que En Pol Grima va quedar campió del Campionat Espanyol. 
 
-Informa de que a la Masia-Molí  es fa el curs de monitor de Futbol, organitzat per la Penya Blaugrana. 
 
-Informa  que al Poliesportiu Municipal es va fer la jornada recreativa del Consell Esportiu del Baix Llobregat, dona 
les gràcies a totes les entitats que hi van participar. 
 
-Informa que En Pol Grima, i Pol Gil del Club Natació Vallirana que van participar als Campionats d’Espanya de 
Natació. 
 
-Informa de les activitats  d’Spinning i activitats aeròbiques que s’han dut a terme. 
 
SRA. E. ROMERO: 
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Informa de les diferents activitats de la  Regidoria de Recursos Humans. i Participació Ciutadana. 
 
-Informa del Plans d’Ocupació amb el suport de la Diputació de Barcelona, i que s’han rebut  35.772,97 euros per 
l’any 2014 i de 35.772,97 euros per l’any 2015, i de que ja s’ha fet el procés de selecció pel 2014, consistent en dues 
places d’auxiliar administrativa, dues places de peó i una plaça d’auxiliar energètic. 
 
-Informa dels convenis de pràctiques, en l’actualitat tenen set persones que tenen diferents estudis i que estan 
aprenent coses de varis departaments de l’Ajuntament. 
 
-Informa a nivell de Participació Ciutadana, de que finalment s’ha pogut realitzar el taller de participació ciutadana al 
passat cap de setmana, a l’entorn de la Fira de Salut i Natura i l’empresa dinamitzadora ha sigut CIVIC i pel taller 
han passat més de 75 persones de diferents edats malgrat les inclemències del temps. Hi ha hagut diferents 
aportacions però encara no tenen un informe, quan tinguin aquesta informació ja la compartiran amb tothom. 
 
SRA. R. MORENO: 
 

Informa de les activitats de la Regidoria d’Ensenyament  i Serveis Socials 

 
-Informa de que el proper dia 9 d’abril es durà a terme la segona cursa solidaria que organitzen les escoles de 
Vallirana, amb la col·laboració de l’Ajuntament, amb la finalitat de recollir aliments pel Banc d’Aliments Local. Felicita 
a les escoles del municipi per aquesta iniciativa. 
 
-Informa de que les preinscripcions de la Llar d’Infants es duran a terme del 5 al 16 de maig, i que la jornada de 
portes obertes de Barrufets serà el dilluns 28 d’abril i Talaia el dia 29 d’abril de 2014. 
 
-Informa que les jornades de portes obertes de l’Escola d’Adults serà el dia 25 d’abril i l’Escola de Música Municipal 
el dia 8 de maig de 2014 
 
SR. A. GARCIA: 
 

Informa de les activitats de la Regidoria de Medi Ambient. 

 

-Informa que la setmana passada van començar els treballs per part de l’empresa contractada per ENDESA, per fer 

el desbrossament i control de vegetació de totes les linies de mitja i baixa tensió del municipi. 

 

-Informa que a primers d’abril  començaran els treballs de control de la vegetació l’empresa adjudicatària per a 

aquest servei ESPAIS VERDS. 

 

-Informa que han començat les feines de les franges de protecció de la Selva Negra i de manteniment de Vallirana 

Park, que al mes d’abril començaran les feines de manteniment de Penya Forcada i Pla del Pèlec i que 

posteriorment també es farà el manteniment de La Pinatella i Can Julià 

 

SR. J. MILÀ: 

Informa de les diferents activitats de la Regidoria de Promoció Econòmica i noves Tecnologies. 
 
-Informa  de les activitats que s’han dut a terme des de primers d’any tot i que moltes d’elles ja eren conseqüència 
d’activitats que s’havien endegat l’any passat. 
 
-Parlant de formació ocupacional diu que en aquest moment s’està fent el curs d’atenció sociosanitària que és un 
curs que te molt d’èxit , es fa cada any, i té un percentatge de col·locació de llocs de treball del 70 o 80%. 
 
-Informe que  continuen tenint allò que van començar quan van entrar al Govern, que era l’anglès per treballar, es 
segueixen fent els quatre cursos, i aquest any hi ha una previsió de que 16 dels alumnes es presentin als exàmens 
oficials. 
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-Informa que tenen la previsió també de fer com cada anys els cursos de manipulació d’aliments i de conducció 
segura de carretons elevadors. 
 
-Informa que estan preparant una nova iniciativa amb el tema de formació que es “Formació autoocupació” per fer 
una sèrie d’actes per la gent que no sap que fer per trobar feina, s’estan preparant una sèrie d’activitats orientades a 
aquesta gent que amb un mercat precari com el que tenim, i sobretot amb una formació estructural molt baixa, a 
com és poden ajudar a buscar feina, utilitzant les noves eines que hi han al mercat. A ben segur començaran a finals 
del mes d’abril. 
 
-Informa que ha finalitzat el programa d’aturats de llarga durada que havien compartit amb l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern. 
 
-Informa que el projecte de cooperatives de Vallirana, un, diu un perquè aquest any faran el segon. Comenta que 
s’han constituït en aquests últims sis mesos, tots els projectes d’empresa que s’havien presentat, es fan quatre 
cooperatives i una SCP. Fa una explicació sobre les mateixes, i avança que estan informant  a d’altres municipis de 
com ho fan. 
 
-Informa que han assolit un conveni amb l’Ajuntament de Molins de Rei, per compartir activitats de promoció 
econòmica. 
 
-Informa que respecte a les subvencions ja tenen quatre sol·licituds presentades, tres atorgades i una pendent de 
concessió. 
 
-Informa que aquest cap de setmana hi ha hagut la Fira de Turisme de Natura i Salut, que ha tingut molt d’èxit, 
recorda que se’n fan quatre a l’any. Explica de que aquest any s’ha fet una cosa extra en aquesta Fira que va ser 
una convenció d’Autocaravanes. Agraeix la participació de totes les activitats del poble, que hi ha participat. 
 
SR. J. URREA: 

Informa de les activitats de la Regidoria d’Urbanisme Habitatge i Mobilitat. 
 
-Informa que en aquests moments hi ha quatre persones en un Pla d’Ocupació en el qual estan arranjant el carrer 
de la Riera. (Fa una explicació sobre aquestes obres). 
 
SRA. ALCALDESSA: 
 
-Informa que ja es pot consultat a la pagina Web, el informe que ha fet la Sindicatura de Comptes sobre la Societat 
Municipal de Promoció Urbanística a Vallirana, comenta que el mateix també ha passat pel Parlament. L’Ajuntament 
de Vallirana en el seu moment va presentar les esmenes corresponents. Destaca moltes irregularitats sobre la 
gestió de l’esmentada societat, creu que això donaria per un Ple. (Fa una explicació sobre aquestes irregularitats i 
del que ha costat als ciutadans de Vallirana aquesta societat). 
 
-Informa de les obres de la variant que estan aturades des del mes de juliol de 2011. Comenta que en l’últim Ple ja 
van informar que el Parlament de Catalunya si que està a favor de que s’iniciïn les mateixes, tots els grups 
parlamentaris que formen part de la Comissió de Territori i Sostenibilitat van aprovar per unanimitat que es 
reprenguessin les obres,  i que la variant estigui disponible pel 2015, però de moment en aquet prec que fa també el 
Parlament de Calalunya no arriba on ha d’arribar que és al Ministerio de Fomento. Fa una explicació sobre la visita 
que va fer la Sra. Ana Pastor a Catalunya, si que va manifestar la intenció de començar les obres i que intentarien 
aconseguir diners d’altres partides pressupostàries per tal de poder fer-ho. (Continua fent una explicació sobre el 
tema, i comenta que per tal de veure totes aquestes actuacions poden consultar la web). 
 
-Informa que des de l’Ajuntament s’han adherit a l’Hora del Planeta que serà aquest dissabte, i que la participació de 
l’Ajuntament consistirà en la difusió d’aquest tema i comunicarà a la ciutadania aquesta iniciativa i convidarà a 
participar-hi apagant també els llums de casa durant aquesta franja horària, apagant també la llum exterior dels 
edificis emblemàtics de la població com son l’Ajuntament i la Masia. 
 
-Informa que l’Ajuntament va guanyar en un acte celebrat al Palau de Pedralbes un Segell Infoparticip@ 2013. Un 
acte on la web municipal de Vallirana va rebre, juntament amb 48 webs d’altres ajuntaments de Catalunya, una 
distinció a la qualitat i a la transparència de la comunicació pública local. 
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Nº 12.-  PRECS I PREGUNTES 
 
SR.IVAN GARCIA: 
 
Prega  que es deixi de parlar del tema de la Variant, ja que estan donant una informació que potser el dia que es va 
fer la roda de premsa, si els mitjans de comunicació en comptes d’enviar nomes un fotògraf, haguessin enviat una 
Camara, a l’igual que es va enviar quan van fer el vídeo amb En Pera Navarro quan va venir a veure la variant, o 
també es va enviar quan es van fer aquestes protestes, segurament els ciutadans podrien veure un vídeo amb les 
intervencions que va fer la Sra. Dolors Montserrat, i haguessin sapígid de primera mà que es el que va explicar, no 
fa falta tornar a recordar que aquestes obres les inicia el PP, vuit anys te el PSC per acabar-les, no ho fa, i a més a 
més els hi treu el pressupost,  i ara el PP en tres mesos ha d’acabar les obres. Comenta que els hi van dir que ni a 
ple rendiment de la maquinaria, les obres no es podien acabar en el termini que estaven exigint. 
 
Li pregunta al Sr. Alemany si al final li haurà de portar “carquinyolis a la presó ”, ja que han tornat a sortir informes 
sobre les irregularitats de la Sindicatura de Comptes sobre la Societat Municipal de Promoció Urbanística a 
Vallirana, pregunta si passarà alguna cosa o no. 
 
SR. DAVID FERRER: 
 
Comenta que la Vicepresidenta del Govern va enviar ahir un escrit a tots els Ajuntaments de Catalunya, respecta a 
quin seria el grau de col·laboració dels Ajuntaments alhora de facilitar la consulta del proper 9 de novembre perquè 
el poble de Catalunya pugui votar. Voldrien que els hi expliquessin quin serà el posicionament de l’Ajuntament  o de 
l’Equip de Govern, envers a  donar facilitats perquè el Govern pugui fer aquesta consulta. 
 
SR. JOSEP ALEMANY: 

 
Comenta que referent a la revista en un dels apartats la Sra. Alcaldessa diu que el deute s’ha reduït en 4,1 milions i 
per altre banda en la mateixa revista el portaveu del PSC Sr. Cano diu que ha estat del 5,5 milions, demana que es 
posin d’acord per veure quina es la xifra correcte 
 
També pel que fa al tema del estalvi tant parlat de Recaptació, diu que la Sra. Alcaldessa parla de 300.000 i a la 
revista ara  ja no parlen dels 400.000 a que havia fet referencia en el seu moment el Sr. Milà. 
 
Hi ha un tema que li preocupa amb el mal rollo que hi ha amb el personal de l’Ajuntament, es refereix d’entrada el 
que son les Llars d’Infants, comenta que es van acomiadar a unes persones, però després es va obrir una classe 
amb altres persones, hi ha coses que no acaben de quadrar, hi ha moltes mestres que agafen baixes per depressió, 
no aguanten les condicions que estant vivint. Per altre banda tampoc s’ha informat per l’Alcaldia, però els hi consta 
que hi ha un acord amb un altre de les persones acomiadades de la Llar d’Infants perquè s’ha acceptat la 
improcedència de l’acomiadament i se’ls hi ha tingut que liquidar el mateix de la primera sentència. Continua dient 
que aquest tema dels acomiadaments si més no demostren molta pressa com moltes que de les coses que es fan, i 
això produeix coses mal fetes, sembla que destacant coses d’abans es minimitzi allò que ara s’està fent. 
 
Estan pendents de rebre el que en diuen un altre Reconeixement Extrajudicial de Crèdit, els hi recorda que el primer 
que es va fer acabaven les factures de novembre i mig desembre i faltarien les de finals de desembre per tal de 
poder donar cabuda a aquelles factures que no van entrar en la primera.  

 
SRA. ALCALDESSA: 

 
Responent al tema de la Variant diu que continuaran parlant de la variant fins que no estigui acabada i posada a 
disposició de tothom. Continua dient que ella en cap moment ha qüestionat la temporalitat de les obres. (Fa una 
explicació sobre el tema), comenta que ella sempre ha dit que es responsabilitat de tots, per aquest motiu es va fer 
una Comissió de Treball per la Variant en la qual hi haguessin representants de tots els partits, que està oberta a la 
ciutadania, que està oberta a les entitat i que tothom que vulgui si pot adherir en qualsevol moment i pot venir a les 
reunions i participar, inclús hi ha un e-mail disponible per tal de poder fer propostes. 
 
Pel que fa al tema de la Sindicatura diu que els hi  pregunti a la Sindicatura que son els que han fet aquest informe, 
hi ha varies opcions, de moment només ho ha aprovat el Parlament de Catalunya, li diu que des de aquest Equip de 
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Govern tampoc es dedicaran a contractar advocats per anar en contra de ningú, però ella tampoc es Jutge per 
poder-li dir si te que portar “carquinyolis a la presó ”. 
 
Diu que el PSC ja estan d’acord el que és la reducció del deute, li comenta que si llegeix amb atenció els dos articles 
veurà que ells diu entre el 13 de juny de 2011 i el 31 de desembre de 2013, es fa una reducció de 4,1 milions. (Fa 
una explicació d’aquestes dades). Desprès en l’article que fa el PSC del que es parla es sobre el Pla d’Actuació 
Municipal, i aquí consten totes les actuacions que aquest Equip de Govern es compromet a fer durant el que queda 
de mandat, llavors l’objectiu del seu grup es que a l’acabament del mandat aquest deute s’hagi reduït en 5’5 milions, 
agraeix l’esforç de tots els valliranencs i valliranenques i això possibilitarà que aquest Ajuntament pugui fer moltes 
coses i donar serveis als ciutadans. (Comenta tots els pagaments e interessos als quals han tingut que fer front). 
 
Pel que fa a la dada de la Recaptació Municipal diu que les quantitats depenen dels anys de referència, en el qual hi 
ha uns intervals d’entre 300 i 400 mil euros, el que està clar es que les dades son correctes 
 
SR. MILÀ 
 
Intervé i li diu al Sr. Alemany que ell aquest deute l’aniria deixant, ja que aquest any han tingut una sorpreseta i les 
coses van be o malament i tothom s’equivoca però que ara tinguin una sorpreseta de 370.000 euros de que no es 
pagava l’IVA mentre estaven governant, deunidó i no ho diuen ells sinó Hisenda. Continua dient en que si volen 
insistir en parlar del tema endavant, però s’aniran barallant, el que està clar es que hi ha coses que no varen fer be. 
 
SRA. R. MORENO: 
 
Responent al Sr. J. Alemany diu que no sap de quin malestar parla, ja que diu que tenen mestres de baixa per 
depressió, li comenta que durant el primer trimestre van tenir mestres de baixa per contingències comuns, si és per 
depressió li hauran dit amb ell, però les mèdiques son privades i no sap si li han pogut dir, aquí no hi vol entrar, ara 
només n’hi una de baixa per risc en l’embaràs, és el que li pot dir. Continua dient que ella va estar parlant 
personalment amb tot el personal de les dues llars el mes de desembre, per saber el clima que es respirava i tothom 
li va dir, que estaven contentes amb la seva feina i el clima de treball. Ara be si desprès a ell li explicant unes altres 
coses....Respecte a l’Àrea de nadons la política que tenen amb el tema de la Llar d’Infants era no deixar a cap nen 
sense plaça i ja ho van dir quan van tenir que amortitzar el Qui-qui-riquic. En el moment en que tenen constància de 
que poden cobrir el 50% de les places es quan es plantegen obrir una aula de nadons de 8 places. De tota manera 
tornarà a parlar amb el personal.  (Continua fent una explicació sobre aquest tema). 
 
SR. E. ROMERO: 
 
Comenta que ella no tornarà a entrar amb el tema dels acomiadaments de les Llars d’Infants perquè considera que 
ja se’n ha parlat molt, de tota manera sempre aquest Ajuntament sempre ha dit que li sabia molt de greu tota la 
situació, de que no hi haguessin nens i falta de matriculacions. Continua dient que han arribat en un acte de 
conciliació amb un acord amb una de les treballadores que els hi ha posat una demanda, de 40 dies per any 
treballat, i es una acta de conciliació, no es un acte de reconeixement d’improcedència. 
 
 
SRA. ALCALDESSA: 
 
Responent al Sr. David Ferrer, diu que no ha rebut cap escrit de la Vicepresidenta del Govern, però de tota manera li 
comenta que aquest Ajuntament respectarà la lleialtat institucional, amb la qual cosa tenen bastant clar aquest tema 
amb els Governs que hi hagi, siguin del color que siguin. Continua dient que ells a vegades encara que no els hi 
agradin  les polítiques que facin alguns governs, ha de complir amb el que els hi demanen hi ho han de fer. Quan 
vegin la petició concreta òbviament col·laboraran amb tot allò que hagin de col·laborar, sense cap mena de dubte. 
 
Responent al Sr. Alemany pel que al  Reconeixement de Crèdit, li diu que no es preocupi que ja ho faran i ho 
passaran pel Ple, cosa que abans no es feia. També comenta que potser no caldria passar-ho pel Ple i haver 
d’escoltar determinats comentaris, però ho fan per transparència informativa que es la marca d’aquest Equip de 
Govern. 
 

 
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. 
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