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ACTA     DE    LA     SESSIÓ     CELEBRADA     PEL    PLE    ORDINARI    DE 
L’AJUNTAMENT EL DIA 30 DE GENER DE 2014  
 

 

Vallirana, 30 de gener 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 
 
Del Grup d’ESQUERRA 
 
-SR. JORDI MILÀ I EGEA 
 
Assistits  pel Secretari Sr. Pablo Fernández Fernández 
 
La Sra. Alcaldessa excusa l’assistència al Ple per una úrgéncia inèdita d’un familiar molt proper, 
del regidor ICV Sr. Antonio Garcia Garcia. Espera que no sigui greu. 
 
Comenta també que el regidor del PP Sr. Ivan Garcia Martín de Madrid s’incorporarà més tard. 
 
Oberta la sessió per la Presidència, i un cop comprovada l’existència del quòrum que cal perquè 
pugui ésser iniciada, a les 20 hores, es passa a tractar els assumptes inclosos a l’Ordre del Dia: 
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Nº 1. APROVACIÓ DE L’ ESBORRANY DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es passa a votació l’esborrany de l’acta del Ple Ordinari de data 28 de novembre de 2013 
 

Votació: Aprovada per UNANIMITAT 

 
 

Nº 2.- DONAR COMPTE DEL: 
 
2.1. Pla estratègic de turisme sostenible de la Vila de Vallirana 2013-2020. 
2.2. Bases reguladores especifiques de la subvenció per al foment de l’ocupació i 
l’activitat econòmica destinat a entitats sense ànim de lucre locals i empreses i autònoms 
en general que contractin persones desocupades de Vallirana durant l’any 2014. 
 
El Regidor Sr. Jordi Milà Egea, dona compte i explica tot el contingut del Pla estratègic de 
turisme sostenible de la Vila de Vallirana 2013-2020, 
i de les Bases reguladores especifiques de la subvenció per al foment de l’ocupació i l’activitat 
econòmica destinat a entitats sense ànim de lucre locals i empreses i autònoms en general que 
contractin persones desocupades de Vallirana durant l’any 2014. 
 
Diu que l’idea és començar a posar Vallirana al Mapa, com a poble que te activitats més enllà del 
que ara tenen definit, que es pràcticament res. 
Comenta la creació d’infraestructures creació i promoció de marques, el projecte de Vallirana 
cultural, projecte de Vallirana destinació de turisme esportiu, projecte Vallirana terra d’avencs, i 
actuacions complementàries. Continua dient que la creació d’infraestructures com és el centre 
d’acollida turística que s’inaugurarà el mes de març, serà un espai compartit amb la Regidoria de 
Joventut, i a l’actual Casal de Joves hi haurà un repartiment d’espais per col·locar-hi l’oficina 
turística. 
Un altre tema importat es que com a procés per atraure turisme de proximitat sobretot del 
barcelonès, estant treballant amb la Federació Catalana d’Autocaravanes per establir a Vallirana, 
un centre no només d’aparcament sinó de neteja i altres. Probablement en aquesta inauguració 
hi haurà una concentració d’autocaravanes al poble.  
 
Continua fent una extensa explicació sobre el foment de l’ocupació i l’activitat econòmica destinat 
a entitats sense ànim de lucre locals i empreses i autònoms en general que contractin persones 
desocupades de Vallirana durant l’any 2014. 
 
En aquest moment s’incorpora al Ple el Regidor del PP Sr. Ivan Garcia Martin de Madrid 
 

 Nº 3.- MODIFICACIÓ RELACIÓ LLOCS DE TREBALL 
 
Llegeix i explica aquest punt la Regidora Sra. Elisabeth Romero Salguero 
 
ANTECEDENTS  
 
Atès que la provisió del lloc de treball d'Interventor/a, s'havia fet eventualment mitjançant un nomenament 
provisional  per acumulació, d'acord amb l'article 31 del RD 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de 
llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
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Atès que la forma de provisió provisional d'acumulació es retribueix en concepte de gratificació. 
 
Atès que a partir de febrer de 2014 la Direcció General de l'Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya efectuarà el nomenament provisional del lloc de treball d'Interventor/a, actualment vacant, 
d'acord amb l'article 27 del Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del 
règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya. 
 
Atès que això implica la modificació de la Relació de Llocs de Treballs de l’Ajuntament de Vallirana. 
 
Atès que organitzativament la unitat de administrativa de l'OAC, depenia directament del Gabinet 
d'Alcaldia i Comunicació, però es considera més adient que aquesta unitat administrativa passi a 
dependre directament de Secretaria. 
 
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 23 gener 2014 

 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 23 de gener de 2014 

 

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: 
 

 Fixar el complement específic corresponent al lloc de treball d'Interventor/a, per un import anual 
brut de 32.698,54 euros 

 Modificar la dependència organitzativa de la unitat administrativa de l'OAC, que passarà a 
dependrè directament de Secretaria 
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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. IVAN GARCIA: Intervé i manifesta que entén que el que es farà per part de l’Ajuntament és incorporar a un 
Interventor, pregunta si poden saber qui és, ja que li ha arribat una informació i si és d’Esparraguera, si potser que  
sigui una persona que  tingui un càrrec a ERC?  
 
SR. ALEMANY:  Pregunta si la incorporació de l’Interventor a jornada complerta, suposarà un increment en el 
Pressupost pel 2014, donat que el que hi havia previst fins ara, era el 20% de la jornada. Pregunta quin cost total 
anual tindrà per l’Ajuntament, i s’ hi ha pressupostat aquest cos, atès que a la plantilla abans estava com a vacant. 
Comenta que fan aquesta pregunta perquè amb la nova estructura pressupostària de partida al capítol I,  que van 
simplificar al capítol II, es fa difícil de saber quin es el cost pressupostari dels diferents serveis, abans amb la 
classificació orgànica que hi havia en el Pressupost es podia saber quin era el cost de cada servei ja que incloïa 
també el capítol I de personal, ara es impossible.  
Continua dient que amb aquesta nova estructura realment s’ha perdut transparència. Pel que fa al cost que 
sol·liciten diu que la regidora ha llegit un tou de normes i desprès es fixa el complement específic però això no es el 
sou total. 
 
SR. J. MILÀ: Intervé i manifesta que si no recorda malament a Esparreguera governen CiU i ERC, llavors deduir 
que un empleat públic perquè treballa amb un Ajuntament determinat pertany a un partit es bastant agosarat, ja que 
per aquesta regla de tres el Secretari segurament s’hauria d’interpretar que també pertany a algun dels tres partits, i 
no es veritat. Desmenteix rotundament una falsedat més d’aquest estil i comenta que hi ha hagut una demanda 
pública d’ocupació que s’ha gestionat amb el Departament de Governació, seguint els processos reglamentaris 
adients i necessaris per a cobrir una plaça d’aquest estil, i recorda que les mateixes no es poden cobrir de la manera 
que insinua el regidor del PP. 
 
SRA. E. ROMERO:  Intervé i manifesta que en el Ple de novembre van aprovar la relació de llocs de treball per 
primer cop en aquest Ajuntament, ja van comentar que la mateixa és un document viu, i que probablement al llarg 
d’aquest exercici hi hauran mes modificacions, perquè ha de ser un reflex fidel de la situació del personal en el 
Consistori. Continua dient que efectivament ells tenien una dotació pressupostària d’un interventor que estava 
acumulat, es per això que en la relació de llocs de treball que van aprovar el novembre en el seu complement 
específic no hi havia dotació pressupostària perquè estava acumulat. En la relació de llocs de treball com aquesta 
persona interventor/ra que s’incorporarà esperen que aviat i com ha fet ela punts dels reals decrets i tota la 
normativa legal que requereix la incorporació d’un habilitat estatal públic, evidentment s’havia de fer una modificació 
de la relació de llocs de treball dient quin és el seu complement específic, que s’entén que el sou base que ja be 
determinat pel BOE, és el sumatori d’aquesta dada, més el complement específic, no tenen cap problema en 
explicar que el sou brut anual de l’interventor/ra, serà de 58.000 euros. 
Continua dient que pel que fa a l’altre punt pel qual s’ha fet la modificació de la relació de  llocs de treball, aprofitant 
que es notificava, el que han fet es modificar la dependència del organigrama  ja que abans l’OAC depenia 
d’Alcaldia i Comunicació i s’ha cregut que organitzativament ha de dependre de Secretaria. 
 
SR. IVAN GARCIA: Comenta que ell no ha fet cap insinuació sinó una pregunta, i demana si el Sr. Rovira tinent 
Alcalde d’ERC, serà el pròxim interventor, prega una resposta. 
 
SRA. ALCALDESSA: Respon que no, però que no es pot negar que la pregunta és una mica capciosa això s’ha de 
reconèixer, però la resposta es clara i rotunda, no. Han fet la petició al Departament de Governació i estan esperant 
el nomenament i que es pugui incorporar el mes aviat possible. Creu que tot i que el cost pugui semblar elevat, ja 
que serà una de les persones que més cobrarà de la Corporació, diu que recordin que en el seu cas ella va fer una 
rebaixa del seu sou que és de 47.000 euros, i ara estan parlant de que la persona que s’incorpora cobrarà 58.000 
euros. Continua dient que la figura d’intervenció i més amb tots els canvis normatius que hi ha hagut és fonamental, 
ja que cada cop han d’entregar més documentació que els hi demanen des del Ministerio, des de la Generalitat, 
Sindicatura, etc. és un no parar i una responsabilitat molt gran i per aquest motiu els interventors que tenen 
experiència demanen un salari adequat a la mateixa. Creu que han fet un bon fitxatge, s’ha de veure com funcionarà 
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tot, i també necessiten una persona que estigui capacitada que tingui una experiència provada i que realment els 
pugui ajudar en aquests temps amb els quals les finances municipals no son bones, inclús els pot ajudar a que 
aquestes finances millorin dia a dia, per aquest motiu fan aquesta aposta que es conscient que costarà diners però 
que creu que a mig termini això resultarà beneficiós per tots els ciutadans de Vallirana. 
Referent al tema del pressupost diu que es possible que al llarg de l’any hagin de fer modificacions  en el mateix, i 
potser aquesta incorporació de la intervenció faci que seguint la normativa igual s’hagi d’incrementar. Creuen que el 
capítol I podrà absorbir el cost de l’Interventor, també es cert que els hi ha arribat noves ajudes de la Diputació de 
Barcelona per ta de poder fer Plans d’Ocupació i això es paga des de Capítol I, aquests despeses no estaven 
contemplades quan van fer l’aprovació del Pressupost 2014, per això ja avança que probablement s’haurà de fer 
alguna modificació en relació al Capítol I. 
 
SR. T. GIBERT: Intervé i manifesta que arrel de la intervenció de la Sra. Alcaldessa vol aclarir un petit dubte, 
comenta que està totalment d’acord amb el que s’ha explicat de que la figura d’un interventor es essencial, pregunta 
si gràcies a posar aquest complement mes alt els hi permet que aquest interventor pugui tenir experiència o be 
corren el perill de pagar aquest sou amb una persona que sigui recentment nomenat, ja que ells no l’escullen sinó 
que el anomenen des de fora, i no poden triar el seu perfil. 
 
SRA. ALCALDESSA: Respon que s’han valorat alhora de fer el procés de selecció moltíssimes competències de 
les persones que s’han adreçat seguint les vies que hi ha per la selecció d’aquests tipus de personal habilitat de 
caràcter nacional i el que s’ha fet es valorar tota una sèrie de competències i poder seleccionar a la persona que han 
cregut que pot aportar més coses al municipi de Vallirana, dins de les persones que s’han mostrat interessades en 
aquest lloc de feina. 
 
SR. O. SUÑE:  Intervé i vol aclarir que els nomenaments simplement serveixen per a que puguin exercir 
d’Interventors o Secretaris a l’Ajuntament, no significa que els hi adjudiquin. 
 
SR. J. MILÀ: Intervé i comenta que això és un procés establert i el que sí es cert es que davant la publicació i 
demanar la plaça es presenten persones i llavors es fa una selecció. 
 
SRA E. ROMERO: Intervé i explica que s’ha fet un procés de selecció i  varies entrevistes i ells tenien un rang 
salarial i un cop valorades les incompetències i experiències, finalment han decidit la persona més adient de les que 
s’han presentat. 
 
SR. SECRETARI: Intervé i diu que això es tal i com ho han explicat, però el fet de que la plaça estigui vacant a 
l’Ajuntament això habilita a que un habilitat estatal a poder demanar a la Generalitat en nomenament, 
independentment de que l’Ajuntament el vulgui o no, el que passa es que evidentment la negociació de les 
condicions és més favorable parlar amb l’Equip de Govern i posar-se d’acord, ja que sinó entres sense saber les 
condicions, i això es el que s’ha fet, però qui fa el nomenament és la Direcció General d’Administració Local. 
 

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

PSC-PM (7 vots), Esquerra-AM (1 vot), i PP (2 vots), i els vots en contra de CiU (6 

vots). 

 
 

Nº  4. PROPOSTA D’ACORD SUSPENSIÓ PROCEDIMENT REVISIÓ D’OFICI 
SWAP 
 
 
Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa 
 

ANTECEDENTS DE FET 

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

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

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

En data 28 de novembre de 2013, el Ple municipal, per unanimitat, va acordar, iniciar l’expedient 
administratiu de revisió d’ofici de l’acord de la Junta de Govern Local de 30 desembre de 2008, 

Atès que dins el termini d’audiència atorgat als interessats, no s’han produït al·legacions, 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa, de data 23 de gener de 2014, 

FONAMENTACIÓ JURÍDICA 

Primer.- L’article 102.1 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix el dictamen previ 
favorable a la declaració d’ofici de la nul·litat dels actes administratius que hagin posat fi a la via 
administrativa o no hagin estat recorreguts en el termini corresponent, 

Segon.- L’article 42 c) de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, disposa que quan s’hagin de 
sol·licitar informes que siguin preceptius i determinants del contingut de la resolució, es podrà 
suspendre el termini màxim per resoldre el procediment,termini, que no pot excedir de tres 
mesos i que s’ha de comunicar als interessats,  

 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 23 de gener de 2014 

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

 

Primer.- Suspendre el procediment de revisió d’ofici de l’acord de la Junta de Govern Local de 
30 desembre de 2008, pel qual es van aprovar dos operacions Swap de cobertura de tipus 
d’interès, per la vigència del crèdits, i la conseqüent firma del contracte marc regulador  de les 
cobertures de tipus d’interès de 31 de desembre de 2008,per un termini màxim de tres mesos. 

Segon. Notificar aquest acord als interessats i a la Comissió Jurídica Assessora. 

 

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

Votació: Aprovat per UNANIMITAT 

 
 

 
Nº 5. PROPOSTA D’ACORD SUSPENSIÓ PROCEDIMENT REVISIÓ D’OFICI 
DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VALLIRANA I EL FUTBOL CLUB 
VALLIRANA, EDIFICI SOCIAL SERVEIS CAMP DE FUTBOL. 
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Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa. 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 
En data 26 d’abril de 2007 el Ple de la Corporació en sessió ordinària va aprovar el Conveni de 
Col·laboració entre l’Ajuntament i el Futbol Club Vallirana per a construir un edifici social de serveis, 
al recinte del camp de futbol municipal, 
 
El cost d’execució del projecte era de 488.050€ i l’ajuntament es comprometia a fer-se càrrec dels 
dos terços del cost d’execució i el Futbol Club el cost del terç restant. L’ajuntament cedia l’explotació 
del servei de Bar- Cafeteria al Club de Futbol per un període de 15 anys. 
 
En la Clàusula Segona del Conveni, l’ ajuntament autoritzava el Club de Futbol Vallirana a executar 
les obres del projecte del referit projecte. 
 
El 22 de juny de 2007, per Decret d’Alcaldia 429/2007 es va aprovar inicialment el “El Projecte 
Executiu d’Edifici Social de Serveis al Recinte del Camp de Futbol Municipal, amb un pressupost de 
488.085€. Aquest acord es va publicar per al BOP i al DOGC i va estar exposat per un període de 
30 dies sense que s’haguessin presentat reclamacions o al·legacions. Segons consta en el Certificat 
signat per la Secretària Municipal. 
 
En data 24 de juliol de 2008, els Arquitectes autors del Projecte van signar el certificat final d’obra. 

En data 28 de novembre de 2013, el Ple municipal, per majoria absoluta, va acordar, iniciar 
l’expedient administratiu de revisió d’ofici de l’acord del Ple Municipal de data 26 d’abril de 2007, 

Atès que dins el termini d’audiència atorgat als interessats, no s’han produït al·legacions, 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa, de data 23 de gener de 2014. 

FONAMENTACIÓ JURÍDICA 

Primer.- L’article 102.1 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix el dictamen previ 
favorable a la declaració d’ofici de la nul·litat dels actes administratius que hagin posat fi a la via 
administrativa o no hagin estat recorreguts en el termini corresponent, 

Segon.- L’article 42 c) de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, disposa que quan s’hagin de 
sol·licitar informes que siguin preceptius i determinants del contingut de la resolució, es podrà 
suspendre el termini màxim per resoldre el procediment,termini que no pot excedir de tres mesos 
i que s’ha de comunicar als interessats,  

 

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

 
Primer.- Suspendre el procediment de revisió d’ofici de l’acord del Ple municipal de data 26 
d’abril de 2007 pel qual es va aprovar el Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament i el Futbol Club 
Vallirana per a construir un edifici social de serveis, al recinte del camp de futbol municipal, per un 
termini màxim de tres mesos. 
 

Segon. Notificar aquest acord als interessats i a la Comissió Jurídica Assessora. 
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No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 
Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 

PSC-PM (7 vots), Esquerra-AM (1 vot), i PP (2 vots), i  l’abstenció de CiU (6 vots). 

 
 

Nº 6. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 1/2014 
 
Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa. 
 

Vistes les factures i despeses corresponents a serveis i subministraments  corresponents a 

l’exercici 2013 i que s’annexa per a una millor identificació, per import total de  400.071,16 € 

(Quatre-cents mil setanta-un euros amb setze cèntims). 

Vista la relació de les dites despeses que es troben a l’expedient, en les quals s’indiquen les 

aplicacions pressupostàries a les quals es proposa imputar les obligacions corresponents, la 

identificació dels tercers, els imports contrets i demés requisits que la normativa vigent en 

matèria pressupostària i comptable obliga. 

Atès que és necessari fer front a aquestes despeses amb el fi d’evitar el perjudici dels tercers 

contractistes, tenint en compte la existència de factures i documents acreditatius de cada una de 

les despeses, degudament conformades pels responsables dels diferents òrgans gestors de la 

despesa, així com la obligació que tenen les corporacions a adoptar importants mesures que 

comportin la reducció dels seus terminis de pagament al que disposa la recent aprovació de la 

Llei Orgànica de Deute Comercial. 

Atès que l’art. 26.2 c) del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol 

VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, actualment caldrà 

entendre com a feta la menció al Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, remetent-se a l’art. 60.2 del mateix 

reglament, preveu, com a excepció al principi general pressupostari de temporalitat dels crèdits, 

l’aplicació als crèdits del pressupost d’un exercici, en el moment del seu reconeixement, les 

obligacions procedents d’exercicis anteriors que hagin estat objecte de reconeixement 

extrajudicial acordat pel Ple de la Corporació, així com de les despeses dutes a terme prescindint 

del procediment establert. 

Atesos doncs, els preceptes esmentats, així com el que disposa l’article 20 apartat segon de les 

Bases d’Execució del Pressupost. 

Atès l'informe de la Intervenció Accidental municipal, de data 24 de gener de 2014, que es troba 

a l’expedient. 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia  23 de gener de 2014 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Aprovar la relació de despeses que figura com a relació annexa per un import total de 

400.071,16 € (quatre-cents mil setanta-un euros amb setze cèntims) i el reconeixement 

extrajudicial de les obligacions que se’n deriven, procedents de l’exercici 2013 que s’aplicaran als 

crèdits del vigent pressupost que s’indiquen a la dita relació. 

SEGON.- Reconèixer les obligacions que es deriven del punt anterior. 

TERCER.- Ordenar el pagament bancari de les despeses aprovades, disposant així mateix que 

es procedeixi a la regularització comptable de les mateixes.  

QUART.- Notificar el present acord al departament d'Intervenció i Tresoreria. 

No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 
SR. J.ALEMANY: Intervé i manifesta que si fan una mica de memòria recordaran que durant molts plens i vinculat al 
tema de l’auditoria, se’ls retreia i és deia que eren irregularitats de tenir factures de consums de l’exercici i que 
repercutien en un altre, això eren irregularitats i l’autoria ho van maxacar pel dret i per reves i més enllà. A pesar 
d’haver fet a l’exercici 2013, nou modificacions de crèdit, novament es troben amb l’aprovació de factures de 2013, 
quina despesa s’hauria d’haver imputat al Pressupost 2013 i que no s’ha fet per no haver-hi crèdit suficient a les 
partides per un import com ha dit la Sra. Alcaldessa de 400.000 euros. Continua dient que no obstant els hi queda el 
dubte de si aquest reconeixement que el numeren com a 1/2014, serà l’únic, ja que si revisen la relació de factures 
que s’inclouen a l’expedient veuen que son factures de febrer, abril, maig juny, juliol, agost, agost setembre, octubre 
i només n’hi ha tres de novembre, per tant podien haver-hi factures encara de novembre i de desembre no ho 
saben, lògicament és de suposar que des de el 22 de novembre data de l’última factura fins el 31 de desembre, en 
puguin faltar. La seva pregunta és: Presentaran un altre reconeixement extrajudicial de crèdit?, dona per suposat 
que sí,  ja que a la conclusió que s’arriba, es que queda demostrat una vegada més que ells si mes no es passen 
pel “forro” la Llei de morositat que obliga als Ajuntaments a pagar proveïdors en el termini establert de 30 dies, i aquí 
s’està parlant de les factures que ha esmentat. Segurament aquests proveïdors tindran algun problema per titat 
endavant. (Continua fent una explicació sobre el tema). Comenta també que l’anterior Equip de Govern mai va 
demanar cap crèdit per pagar despesa corrent, i ells ho estant fent i ja porten tres milions d’euros fins ara, manifesta 
que el vot del seu grup serà negatiu. 
 
SR. J. MILÀ: Intervé i manifesta que aquesta és una tàctica que els hi va molt be, anar avançant en el temps i a 
veure si “cola” anar dient coses del passat i si la gent no ho recorda, doncs millor. Comenta que pel que fa al tema 
de l’auditoria, el que deien no es que no es traspassessin factures sinó que no es feia el procediment que es fa ara. 
Es a dir mai en cap Ple s’havia fet un reconeixement extrajudicial que és el que toca fer per Llei, per tant ells el fan, i 
és el que hi ha. Continua dient que veu que segueixen intentant colar allò de la data d’entrada de factura que confon 
amb la data de la factura, i que ja va quedar demostrat en molts plens que estava confonen les dates, ell de tota 
manera li anirà recordant que els llistats s’han de llegir e interpretar correctament. Continua dient que un altre tema 
que també va llegir en un Ple i a petició d’algú del públic perquè la memòria es fràgil però ja hi ha algú per recordar 
que això no va d’aquesta manera. Explica que li sembla recordar que en el Ple de juliol, van preguntar el import de 
les sorpreses que tenien a nivell extrajudicial i de sentencies que s’havien de pagar, i que les ha de pagar aquest 
Equip de Govern, per dir-ho carinyosament de les “aventures o decisions preses per l’anterior equip de govern”, que 
en aquell moment ja coneixen que era de 1.800.000 euros, això perquè entengui la gent el tema és que quan be una 
sorpresa d’aquestes no la pots posposar amb un pla de proveïdors sinó que s’ha de fer la provisió de diners i pagar. 
De fet no només això sinó que en algun cas també s’han de pagar multes per incompliment de sentencies judicials, 
a hores d’ara i estant a l’espera aquest Equip de Govern de sorpreses successives perquè en van arribant, l’import 
del que esperen i que no saben quan els hi vindrà es de 2.300.000 euros, es a dir els pressupostos que fan sempre 
tenen l’espada de damocles” de saber quina sorpresa els hi vindrà, d’una sentència que s’havia anat recorrent i que 
de cop i volta surt la sentència definitiva i tens que pagar, i a més a més amb costes. Li recomana que d’una vegada 
per totes reconeixi que no van fer les coses ben fetes. 
 
SR. J. URREA: Intervé i manifesta que només vol afegir un petit detall a les afirmacions fetes pel Sr. Alemany de 
que aquest Ajuntament quan ell era l’Alcalde pagava les factures al dia. Comenta que explicarà el detall d’una 
sentència judicial d’aquests milions que els hi estan costant aquestes decisions judicials. Diu que aquest Equip de 
Govern ha tingut que pagar per sentència judicial a una empresa 141.000 euros, ja que hi ha una empresa que 
demanda i guanya per l’endarreriment de totes les factures de l’empresa que va fer la construcció del pàrquing del  
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C/ Carles Marsell, especifica que “totes de la primera a l’última”, es van pagar fora de termini, ni una va complir els 
60 dies. Demana que el Sr. Alemany expliqui com lliga aquest tema amb l’afirmació que ha fet de que és pagaven 
als proveïdors al dia. 
 
SR. ALEMANY:  Intervé i diu que està clar que treuen el tema de les sentències i que no treuen a cap proveïdor. 
Comenta que quan surten les resolucions de les sentències lògicament s’han de complir o es poden recórrer si 
encara hi ha termini. Continua dient que el que no poden pretendre és que quan alguna cosa creuen que no es 
correcte no s’ha de pagar,  i en aquell moment es va creure oportú que el que pretenia cobrar l’empresa de 
l’aparcament era per sobre del que s’havia adjudicat doncs no es podia pagar, o be perquè no havien complert amb 
el seu termini, es a dir que hi havia raons per no pagar-lo, van anar als tribunals i ho han guanyat es “mala sort”, 
d’altres havien perdut. 
Explica que quan el seu grup va entrar a l’Ajuntament van haver de fer front a cinquanta milions d’euros de la 
sentència de les pedreres, es a dir cadascú es troba el que es troba. Els hi repeteix que estan endarrerint factures 
ordinàries que son correctes i que no les paguen perquè no tenen crèdit en el pressupost. 
 
SR. J. MILÀ: Intervé i manifesta que sempre insisteixen amb el tema dels números, la tresoreria que és d’on es 
deuen els diners per pagar els deutes de l’Ajuntament vinguin d’on vinguin no te una separació de factures de 
proveïdors o sentències judicials, es més repeteix quan arriba la sentència judicial el que  toca es tirar de mà 
d’aquesta tresoreria , fer previsió i proveir el pagament, per tant això segurament posposa el pagament dels 
proveïdors. Comenta que ell està d’acord en que les coses s’han de lluitar, l’estadística els hi diu i es fàcil de fer que 
des de que estant ells governant l’estadística de judicis perduts, endegats per l’antic Equip de Govern esta sobre el 
91, 92%, és a dir cada vegada que han anat als tribunals pel que sigui han perdut. Recorda també que s’han 
acceptat coses, esmenta els dos horts del darrera de l’Ajuntament, que l’antic equip de govern havien acceptat 
pagar i el nou equip de govern i el regidor d’urbanisme va demostrar que un no s’havia de pagar perquè ni tant sols 
tenien la propietat. Ells davant del Jutge han pogut demostrar que ja que no eren propietaris doncs no s’havia de 
pagar.  
 
SR. IVAN GARCIA: Intervé i diu que sempre estan igual i el que no pot ser és que es tractin temes a posteriori del 
que parlin i desprès no pugin parlar. Demana que perquè no es fa un principi de prudència comptable i saben i 
afirmant com afirmen totes les sentències que vindran, perquè no fan una provisió de fons? Continua dient que 
estan acusant a l’antic equip de govern de tirar petades cap endavant i ells si no fan una provisió els propers que 
vinguin es trobaran amb un problema. 
 
SRA. ALCALDESSA:  Intervé i manifesta que a aquest equip de Govern no se’l pot acusar de tirar la pilota cap 
endavant, sinó d’enfrontar els problemes reals que te el municipi i de gestionar de la manera més eficient possible 
en les circumstàncies en que estan. Recorda que es van trobar una caixa amb pocs diners i també amb una 
comptabilitat que no es feia be, tal i com es pot comprovar en les auditories que estan penjades a la web del 
municipi, on es demostra que la prudència comptable o el seguiment de totes les normes que s’han de seguir 
segons la Sindicatura de Comptes no s’estaven fent de la millor manera possible. Creu que amb aquestes 
circumstàncies i tal i com s’ha demostrat, dir determinades coses, pensa que està fora de lloc, però tothom en 
aquest espai pot dir el que vulgui i s’han d’escoltar, però son barbaritats. Recorda també que del pressupost 
municipal, un 24% va destinat a pagar amortitzacions i interessos de préstecs que s’havien demanat anteriorment, 
això vol dir uns tres milions d’euros, amb la qual cosa el marge de maniobra que tenen com Ajuntament es realment 
petit. Des de aquest equip de govern quan van arribar hi havia un deute de setze milions d’euros, que s’ha reduït 
bastant, encara que ells incloguin el préstec que han demanat per poder fer front al pagament de proveïdors i poder 
millorar la seva capacitat financera i de tresoreria, tot i així han rebaixat i molt aquest import, ara actualment el deute 
viu està per sota del 88%, s’està fent una bona feina, s’ha rebaixat la deute i estan pilotant aquesta màquina d’una 
manera bona per totes les circumstàncies que s’han trobat. No poden oblidar tampoc que si s’havia de pagar tota la 
càrrega que es van trobar era perquè s’havia fet per l’anterior equip de govern un Pla de Sanejament i s’havien fet 
tot una sèrie de carències que duraven fins el 2011 i llavors els te fins a dia d’avui molt i molt acollats. (continua fent 
una explicació sobre el que estan fent per poder reduir mes les despeses). L’anterior equip de govern mai havia 
passat per Ple un reconeixement extrajudicial, deien que feien molt bé les coses i deixaven les factures als calaixos. 
 
 

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

PSC-PM (7 vots), Esquerra-AM (1 vot), l’abstenció del PP (2 vots), i el vot en 

contra de CiU (6 vots). 



11 

 

Nº 7.  PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 REGULADORA DE LA 
TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I PER 
RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU, PARADA DE 
VEHICLES I CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES 
 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Jordi Urrea Clos 
 
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.  
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que 
les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim 
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.  
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi 
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals 
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi 
de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb 
les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 
106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.  
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.  
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.  
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Vist el contingut dels informes tècnics.  
 
Vist el contingut de l’informe d’Intervenció 
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Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia  23 de gener de 2014 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 15 que es transcriu 
a continuació: 
 
Tarifa quarta: 

Reserva d'un espai en la via pública per a estacionament excloent, a favor d'una persona amb 
mobilitat reduïda, pròxim al seu domicili. 

Reserva de via pública per a aparcament exclusiu de vehicles al servei de particulars 

a) Implantació        256,93 € 
 
Segon.- Exposar al públic en el taules d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així 
com el text complet de l’ordenança fiscal aprovada, durant el termini de trenta dies hàbils 
comptats des del dia següent a la de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de 
la Província. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances 
fiscals seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
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 entén que la reserva per a una persona amb mobilitat reduïda es 
gratuïta, i desprès el tema de 256,93, es per la pintura i senyalització, pregunta com es quantifica ja que els hi 
sembla una mica car. 

 
SR. T. GIBERT:  Intervé i manifesta que a la Comissió Informativa van dir que s’aprovava la posada i la retirada, i 
veu que aquí la retirada no està contemplada, per un altre banda aquests son temes de gent amb mobilitat reduïda o 
qualsevol tipus de discapacitat son temes delicats i no voldria que es malentengués el que va al voltant d’això. 
Comenta que sap que per una banda la Generalitat atorga unes targes  als vehicles dels usuaris amb mobilitat 
reduïda, el que passa que per experiència diu que a vegades d’això se’n fa un abús per la resta de l’entorn familiar. 
Ells s’havien vist obligat a retirar-ne algunes ja que l’abús era excessiu, potser que el titular no l’utilitzi en tota la 
setmana però la seva dona o qui sigui, la pot utilitzar per moltes altres coses.  
 
Demana a veure si es possible que els acords no es llegeixen sencers sinó només la part expositiva. 
 
SR. J. URREA: Responent al que ha demanat al Sr. Gibert diu que no hi ha cap problema, tanmateix responent a la 
Sra. Campos diu que és una taxa que correspon al cost del servei, i el mateix és el cost de l’administratiu que ha 
dedicat un temps a fer una tramitació, el cost de la brigada i altres, es a dir que es valora tot el cost, i que es aquest 
l’import. A partir d’aquí ja es feina de la Policia Local el comprovar que no se’n faci un abús excessiu d’aquesta 
plaça. Comenta que s’han trobat que a Vallirana hi ha unes 12 places reservades per a aquests vehicles i amb la 
matricula determinada, però s’ha comprovat que aquest servei que es donava des de l’Ajuntament no estava regulat 
per cap normativa, ni hi havia cap departament encarregat de fer-ho.  
Continua dient que un cop aconseguida aquesta reserva d’aparcament s’haurà de presentar una petició anual de 
renovació acreditant de nou totes les condicions inicialment requerides, ja que les targetes son dins que aquestes 
persones puguin acreditar. 
 
SR. T. GIBERT:  Intervé i comenta que va entendre que a la Comissió Informativa deien que es pagava la posada i 
la retirada, diu també que creu que el cost es correcte ja que les senyals de trànsit son molt cares.(continua fent una 
explicació sobre aquest tema i demana que es reguli correctament). 
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SR. J. URREA: Respón que recull  la seva petició i que ho tindran en compte. 
 

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

PSC-PM (7 vots), Esquerra-AM (1 vot), l’abstenció del PP (2 vots), i el vot en 

contra de CiU (6 vots). 
 

 

Nº 8. PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA 
FISCAL NÚMERO 42, TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC I LA PRESTACIÓ 
D’ALTRES SERVEIS 
 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Jordi Urrea Clos 
 
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.  
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que 
les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim 
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.  
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi 
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals 
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi 
de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb 
les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 
106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.  
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.  
 
Vist l’informe tècnic-econòmic a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de 
la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits 
que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.  
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
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estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Vist el contingut dels informes tècnics.  
 
Vist el contingut de l’informe d’Intervenció 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 23 de gener 2014 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment l’Ordenança Fiscal número 42,  taxa per a la utilització privativa 
o aprofitaments especials del domini públic i la prestació d’altres serveis que es transcriu a 
continuació: 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 42 

TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI 
PÚBLIC I LA PRESTACIÓ D’ALTRES SERVEIS 

Article 1. Fonament i naturalesa 

Article 2. Fet imposable 

Article 3. Subjecte passiu 

Article 4. Responsables i successors 

Article 5. Beneficis fiscals 

Article 6. Quota tributària 

Article 7. Meritació de la taxa i període impositiu 

Article 8. Liquidació i ingrés 

Article 9. Responsabilitat dels subjectes passius 

Article 10. Infraccions i sancions 

Article 11. Revocació de la llicència 

Disposició Derogatòria 

Disposició Final. 
 
Annexos. 

Annex 1. Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, 
contenidors, tanques, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 

Annex 2. Ocupació del domini públic amb instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles, atraccions o esbarjo, indústries del carrer i ambulants i altres instal·lacions anàlogues. 

Annex 3. Ocupació del domini públic amb plantes ornamentals, i taules i cadires, amb finalitat lucrativa. 

Annex 4. Ocupació del domini públic mitjançant instal·lació de caixers automàtics a les façanes dels 
immobles amb accés directe des de la via pública. 

TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI 
PÚBLIC I LA PRESTACIÓ D’ALTRES SERVEIS 
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Article 1. Fonament i naturalesa 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, i l’article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i d’acord amb els articles 15 a 27 i 57 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, i 6 a 23 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics, aquest Ajuntament 
estableix la “Taxa per la utilització privativa o aprofitaments especials del domini públic i la prestació 
d’altres serveis”, que es regirà pel que estableix aquesta Ordenança Fiscal. 

Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 
municipal, així com la prestació dels seus serveis. 
 

Article 3. Subjecte passiu 

Són subjectes passius totes les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que es beneficiïn de la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic en benefici particular, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 20.3 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 

Article  4. Responsables i successors 

Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei General 
Tributària i a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció dels Tributs Locals. 

La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, 
en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i 
entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 

Article 5. Beneficis fiscals 

No s’admet cap benefici tributari, llevat a favor de l’Estat i els altres Ens Públics Territorials o 
Institucionals, o com a conseqüència del que estableixen els Tractats o Acords Internacionals segons 
l’article 18 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics.  

Annex 2c. Es podran concedir bonificacions fins a un 100% de la quota quan les condicions 
meteorològiques impedeixin o dificultin considerablement l’activitat per la qual s’ocupa el domini públic. 
 

Annex 2d. Es podran concedir bonificacions fins a un 100% de la quota a entitats, institucions 
sense ànim de lucre i empreses prèvia valoració del seu caràcter social, cultural, esportiu, foment 
del turisme, foment de l’ocupació o altres anàlogues, per acord de Junta de Govern Local. 
 

Article 6. Quota tributària. 

La quota tributària consistirà amb les quantitats assenyalades d’acord amb les tarifes contingudes en els 
corresponents annexos. 

Annex 1. Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, 
contenidors, tanques, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 

Annex 2. Ocupació del domini públic amb instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles, atraccions o esbarjo, indústries del carrer i ambulants i altres instal·lacions anàlogues. 

Annex 3. Ocupació del domini públic amb plantes ornamentals, i taules i cadires, amb finalitat lucrativa. 

Annex 4. Ocupació del domini públic mitjançant instal·lació de caixers automàtics a les façanes dels 
immobles amb accés directe des de la via pública. 
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Article 7. Meritació de la taxa i període impositiu 

La taxa es meritarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, es trobi o no autoritzada, 
tot això sense perjudici de la possibilitat d’exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial, d’acord amb 
l’article 26.1 i 2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals. 

Procedirà la devolució de les taxes que s’haguessin exigit, quan no es realitzi el seu fet imposable per 
causes no imputables al subjecte passiu, atès el tenor de l’article 12 de la llei 8/1989, de 13 d’abril, de 
taxes i preus públics. 
 

Article 8. Liquidació i ingrés 

La taxa s'exigirà mitjançant la corresponent  liquidació 

En cas de renúncia de la llicència sol·licitada, abans de dictar-se l’acte de concessió, es meritarà el 20% 
de la tarifa corresponent procedint a la devolució de la diferència. Una vegada dictat l’acte de concessió 
de llicència, s’entendrà meritada la taxa, sense cap dret de l’interessat a devolucions per renuncia o 
desistiment. 

 
Article 9. Responsabilitats dels subjectes passius.  

1. Atès el que determina l’article 24.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, quan la utilització privativa o 

l’aprofitament especial comporti la destrucció o el deteriorament del domini públic local, el 

beneficiari estarà obligat, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, al 

reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit 

previ de l'import.  

2. Si els danys són de caràcter irreparable, s'haurà d'indemnitzar l'Ajuntament amb una quantitat 

igual al valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament efectivament produït.  

3. En cap cas l'Ajuntament no condonarà les indemnitzacions i el reintegrament a què es refereixen 

els apartats anteriors. 

 
Article 10. Infraccions i sancions 

Pel que fa a la qualificació com a infraccions tributàries i a les sancions que corresponguin en cada cas, 
s’estarà al que disposa la Llei general tributària, i l’Ordenança fiscal general. 

 
Article 11. Revocació de la llicència 

Les llicències es concedeixen a precari, i per tant, poden revocar-se en qualsevol moment. Aquesta 
revocació no comportarà indemnització quan sigui motivada per raons sobrevingudes d’interès públic o 
per incompliment de qualsevol de les condicions de la llicència, d’acord amb el que preveu l’article 88 del 
Reglament d’Obres i Serveis. 
 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

A partir del moment d'entrada en vigor de la present Ordenança Fiscal per a la Utilització Privativa o 
Aprofitaments Especials del Domini Públic i la Prestació d’altres serveis, queden derogades les següents 
Ordenances Fiscals: 

 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, 

materials de construcció, enderrocs, contenidors, tanques, puntals, cavallets, bastides i altres 

instal·lacions anàlogues. 
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 Ordenança reguladora de la taxa per ocupació del domini públic amb instal·lació de parades, 

barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, indústries del carrer i ambulants i 

altres instal·lacions anàlogues. 

 Ordenança reguladora de la taxa per ocupació del domini públic amb taules i cadires amb finalitat 

lucrativa 

 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local 

 Ordenança reguladora de la taxa per l’ocupació del domini públic amb plantes ornamentals amb 

finalitat lucrativa. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 
........................................., entrarà en vigor el dia ............................., i continuarà vigent mentre no 
s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran 
vigents. 

 
Annex 1. Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, 
enderrocs, contenidors, tanques, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
 
a) Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 

puntals estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues: 

1. Contenidors d’obres, per setmana o fracció 60,20 € 

(només es podrà ocupar la via pública amb un contenidor) 

2. Sac de runa d’obres, per dia    

 3,32 € 

(com a màxim es podrà ocupar la via pública amb 2 sacs de runa) 

3. Ocupacions amb materials: tanques, bastides, materials, terres i similars: 

3.1. De durada inferior a un mes, per m2 i dia 0,57 € 

3.2. De durada superior a un mes, per m2 i dia 0,88 € 

3.3. Quota mínima        43,08 € 

4. Camions, per càrrega i descàrrega, muntatge de grues i similars,  

quota mínima al dia        53,98 €  
 
b) Per instal·lacions de grues i sitges per a obres, prèvia sol·licitud i amb l’autorització 

corresponent, per m2 i dia: 

1. Al casc urbà         

 5,40 € 

2. Urbanitzacions        

 4,25 € 

3. Quota mínima        

 128,71 € 
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c) Per reserva especial i transitòria de la via pública (mudances, actes, etc.), prèvia sol·licitud i 

amb l’autorització corresponent, per metre lineal i dia: 

1. Al casc urbà        

 1,61 € 

2. Urbanitzacions        

 1,04 € 

3. Quota màxima        

 242,89 € 

 
 

Les sol·licituds d’ocupació de via pública a què fan referència els punts a.3), a.4), b) i c) hauran d’anar 
acompanyades del croquis corresponent, en el que s’haurà d’especificar la superfície a ocupar, així com 
la protecció del pas de vianants, si s’escau, i la durada prevista. 

Qualsevol ocupació de via pública haurà d’estar degudament senyalitzada. 

Les ocupacions de la via pública que s’hagin realitzat sense haver presentat la documentació de 
legalització al registre general de l’Ajuntament, així com d’aquelles que s’iniciïn sense haver obtingut 
prèviament la corresponent autorització, veuran incrementada la taxa entre un 100 i un 500% dels imports 
assenyalats anteriorment, en funció dels perjudicis a tercers i de les molèsties provocades a la via 
pública. 

Annex 2. Ocupació del domini públic amb instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles, atraccions o esbarjo, indústries del carrer i ambulants i altres instal·lacions 
anàlogues. 

a) Parades de venda al mercat ambulant setmanal no sedentari del dimecres 

1. Amb reserva: lloc de venda de qualsevol article situat a la via pública, per metre lineal o 

fracció i mercat 

1.1. Fruites i verdures       1,48 € 

1.2. Altres parades       

 1,27 € 

2. Transmissió de parades 

2.1. Per cada expedient      33,07 € 

b) Casetes de venda 

1. Casetes de venda a la via pública per metre lineal i dia 5,61 € 

c) Atraccions de fira mecàniques i estàtiques 

1. Fins a 100 m2, per m2 i dia    

 0,75 € 

2. Entre 101 i 200 m2, per m2 i dia   

 0,60 € 

3. Entre 201 i 400 m2, per m2 i dia   

 0,50 € 

4. A partir de 401 m2, per m2 i dia   

 0,40 € 
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5. Quota mínima          

5.1. Fins a 12 m2        50,00 € 

5.2. A partir de 12 m2       100,00 € 

d) Vehicles mòbils destinats a la venda ambulant a la via pública fora del mercat periòdic 

Quota única: 

1. Per dia          

 12,00 € 

2. Per semestre        

 150,00 € 

 
Quan per a l’autorització privativa s’utilitzi procediment de licitació pública, l’import de la taxa vindrà 
determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la qual recaigui la concessió. 

    

Annex 3. Ocupació del domini públic amb plantes ornamentals, i taules i cadires, amb finalitat 
lucrativa. 

3.1. Ocupació del domini públic amb taules i cadires 

a) Ocupació en el nucli urbà de Vallirana  

1. Període anual, per m2     

  19,41 € 

2. Eventuals, per m2 i dia      

  0,16 € 

b) Ocupació en urbanitzacions  

1. Període anual, per m2     

  11,62 € 

2. Eventuals, per m2 i dia      

  0,11 € 

 
3.2. Ocupació del domini públic amb plantes ornamentals 

a) Ocupació en el nucli urbà de Vallirana  

1. Període anual, per m2     

  19,41 € 

2. Eventuals, per m2 i dia      

  0,16 € 

b) Ocupació en urbanitzacions  

1. Període anual, per m2     

  11,62 € 

2. Eventuals, per m2 i dia      

  0,11 € 

 

Regles particulars d’aplicació: 
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a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no és sencer, s’arrodonirà per excés per obtenir la 

superfície ocupada 

b) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, barbacoes i altres 

elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les taules i les cadires, es 

prendrà la superior com a base de càlcul. 

c) La ubicació de la ocupació es decidirà previ informe de la Policia Local de manera que no perjudiqui el 

pas de vianants essent aquest d’1,5 metres com a mínim. 

 
Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i temporals, quan el període 
comprengui una part de l’any natural. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es 
consideren eventuals. 
 

Annex 4. Ocupació del domini públic mitjançant instal·lació de caixers automàtics a les façanes 
dels immobles amb accés directe des de la via pública. 

1. Tarifa per caixer i any     

  252,95 € 

 
Segon.- Exposar al públic en el taules d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així 
com el text complet de l’ordenança fiscal aprovada, durant el termini de trenta dies hàbils 
comptats des del dia següent a la de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de 
la Província. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances 
fiscals seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient 
 
SR. J. ALEMANY:  Intervé i pregunta si en referència a l’annex III de l’ocupació amb taules i cadires, si això també 
inclou les terrasses del carrer Major i les plantes ornamentals a que fa referència si també seria només al carrer 
Major, demana que li expliquin. 
 
SR. T. GIBERT:  Comenta que l’annex I, punt 3, quan parla d’ocupacions amb materials, diu “Ocupacions amb 
materials: tanques, bastides, materials, terres i similars”, ell proposaria que és regules que aquests materials, posa 
com exemple la sorra no poguessin estar mai a la via pública sinó és amb contenidors, i llavors seria d’aplicació la 
tarifa anterior, ja que si be un cop de pluja forta podria tapar els embornals, i també va estar mirant i veu que les 
reserves de grues i sitges en el Casc Urbà que prèviament s’ha d’autoritzar i ocupen un espai públic, te un preu per 
m2 i dia de 5,40 i en canvi a l’apartat C que parla de les mudances resulta que pràcticament per la quota màxima 
que son 242,89, algú podria reservar més de 200 metres al carrer Major tot un dia. Els hi demana que s’ho mirin, tot 
i que li sembla molt be el fet de reagrupar cinc ordenances en una. 

 
SR. J. URREA: Els hi agraeix la seva intervenció i diu que s’ho miraran. 

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

PSC-PM (7 vots), Esquerra-AM (1 vot), i l’abstenció de CiU (6 vots) i PP (2 vots). 
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Nº 9. PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 13, ORDENANÇA REGULADORA DE 
L’ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA I 
ESTABLIMENT DE DETERMINADES RESERVES  
 
 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Oscar Suñé Marín. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atesa la situació viària del municipi de Vallirana, es considera necessari modificar l’Ordenança 
vigent,  REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES A LA VIA 
PÚBLICA I ESTABLIMENT DE DETERMINADES RESERVES 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès que l’Article 66.1 del DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació a les competències municipals 
i locals apunta que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves 
competències, pot promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns. 
 
Atès que l’article 66.3 apartat b) del Decret prèviament citat atorga competències pròpies en 
matèria de l’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes. 
 
Atès que l’apartat d) de l’Article 52.2 del DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atribueix al Ple Municipal 
l’aprovació i modificació d’ordenances, segons el que estableix el procediment d’aprovació de 
l’article 178.1 del mateix decret legislatiu. 
 
Atès que l’Article 9.2 de l’Ordenança municipal nº 13, ORDENANÇA REGULADORA DE 
L’ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA I ESTABLIMENT DE 
DETERMINADES RESERVES, regula les infraccions a la present Ordenança 
 
Vist l’informe de la instructora del procediment sancionador de multes sol·licitant la incorporació 
de l’estacionament en sentit contrari a l’únic sentit de circulació com a infracció de l’Ordenança 
esmentada. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 23 de gener 2014 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment el següent canvi a l’Ordenança Municipal nº 13, ORDENANÇA 
REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA I 
ESTABLIMENT DE DETERMINADES RESERVES 

1. Incorporació de l’apartat G a l’article 9.2 de l’Ordenança Reguladora de l’Estacionament 

Controlat de Vehicles a la Via Pública i establiment de determinades reserves. 
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g) estacionar en sentit contrari al sentit de circulació 
 
2. Modificar l’article 2 que resta redactat de la següent manera:  
 
 

1.L’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança es circumscriu als vehicles estacionats a les zones de 
la població senyalitzades com a “zones d’estacionament limitat i controlat” que s’estableixin al 
municipi amb un temps màxim permès d’estacionament de dues (2) hores. 
 
3.Modificar l’article 9 que resta redactat de la següent manera: 
 
1. Les accions i omissions contràries a aquesta Ordenança tindran el caràcter d’infracció 
administrativa, i seran sancionades d’acord amb la seva tipificació dins el marc de les 
disposicions legals sancionadores vigents.  
 
2. Es consideren infraccions a la present Ordenança: 
 
a) Sobrepassar el període màxim assenyalat en el rellotge de control horari.  
b) Estacionar utilitzant de manera incorrecta el rellotge de control horari.  
c) Estacionar sense fer ús del rellotge de control horari.  
d) Estacionar indegudament, ocupant més d’una plaça.  
e) Desplaçar el vehicle dins del sector afectat per l’estacionament en horari limitat, estacionant-lo 
en una altra plaça situada en un radi inferior a 50 m. de la plaça originària, després d’haver 
esgotat el període màxim d’estacionament en la primera plaça o fer el canvi d’hora del rellotge 
sense desplaçar el vehicle.  
f) Estacionar en zona vermella (destinada a persones amb mobilitat reduïda) sense estar 
autoritzat a fer-ho. 
g) Estacionar en sentit contrari al sentit de circul.lació. 
 
 
4.- Modificar l’article 11 que resta redactat de la següent manera: 
 
1. L’òrgan competent per sancionar les infraccions tipificades en aquesta Ordenança és 
l’Alcaldessa/essa o òrgan en qui delegui.  
 

2. Les infraccions establertes per aquesta Ordenança es sancionaran amb multa amb 

quantia de 30 €, tret de les d’estacionar el llocs habilitats per persones amb mobilitat 

reduïda i estacionar en sentit contrari al de la marxa en via de sentit únic, que ho seran 

en la forma i quantia disposada en el Reglament General de Circulació, i sobrepassar el 

període màxim assenyalat en el rellotge de control horari, que ho serà amb la quantia de 

20 euros. 

 
SEGON. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de la modificació de l’Ordenança 
Reguladora de l’Estacionament Controlat de Vehicles a la Via Pública i establiment de 
determinades reserves pel termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i 
reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública 
començarà a comptar des del dia de la seva última publicació. 
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TERCER. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència als interessats, la modificació de l’Ordenança Reguladora de 
l’Estacionament Controlat de Vehicles a la Via Pública i establiment de determinades reserves 
quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit posterior. 
 
QUART. Donar trasllat d’aquest acord de Ple a la Regidoria de Governació 
 
No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 
SRA. CAMPOS: Intervé i pregunta sobre l’apartat 9.2 de l’A a la G amb quina multa està castigat. 
 
SR. O. SUÑE:  Respon que s’especifica que la sanció no serà de 30 euros sinó que està regulat al Reglament 
General de Circulació, continua fent una explicació sobre el tema. 

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

PSC-PM (7 vots), Esquerra-AM (1 vot), i l’abstenció de CiU (6 vots) i PP (2 vots). 

 
 

Nº 10. PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12 REGULADORA DE LA 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS. 
 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Jordi Urrea Clos 
 
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.  
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que 
les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim 
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.  
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi 
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals 
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi 
de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb 
les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 
106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.  
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.  
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Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.  
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Vist el contingut dels informes tècnics.  
 
Vist el contingut de l’informe d’Intervenció 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 23 de gener de 2014 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 12 que es transcriu 
a continuació: 
 
Tarifa 1.6 ALTRES SERVEIS 

Inhumació nínxol          161,00 € 

Segona inhumació més condicionament   175,30 € 
(sense presència de familiars) 

Segona inhumació més condicionament   213,00 € 
(amb presència de familiars) 

Inhumació tombes i panteons      233,00 € 

Condicionament tomba        161,00 € 
(amb presència familiar) 

Exhumació nínxol          161,00 € 

Exhumació tombes i panteons      233,00 € 
 
Tarifa 1.7 TANATORI 

Utilització de Sala de Vetlla       411,77 € 

Utilització de Sala de Vetlla confort (amb servei de càtering) 485,51 € 
 
Tarifa 1.8 ORATORI 

Ús Oratori            50,62 € 

Ús Oratori amb decoració floral      87,80 € 

Ús Oratori sense sala de vetlla      97,19 € 

Ús Oratori sense sala de vetlla amb decoració floral 128,76 € 
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Segon.- Exposar al públic en el taules d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així 
com el text complet de l’ordenança fiscal aprovada, durant el termini de trenta dies hàbils 
comptats des del dia següent a la de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de 
la Província. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances 
fiscals seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 

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

PSC-PM (7 vots), Esquerra-AM (1 vot), i l’abstenció de CiU (6 vots) i PP (2 vots). 

 
 

Nº 11. PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 30, ORDENANÇA REGULADORA DE LA 
VENDA AMBULANT 
 
 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Jordi Urrea Clos. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Des de l’àrea d’urbanisme es proposa la modificació de l’ordenança reguladora de la venda 
ambulant, ja que aquesta data de l’any 2001 i cal adaptar-la a la realitat existent tant del servei 
com del marc legal vigent 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès que l’Article 66.1 del DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació a les competències municipals 
i locals apunta que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves 
competències, pot promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns. 
 
Atès que l’article 66.3 apartat g) del Decret prèviament citat atorga competències pròpies en 
matèria d’abastaments, escorxadors, fires, mercats i defensa d’usuaris i consumidors. 
 
Atès que l’apartat d) de l’Article 52.2 del DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atribueix al Ple Municipal 
l’aprovació i modificació d’ordenances, segons el que estableix el procediment d’aprovació de 
l’article 178.1 del mateix decret legislatiu. 
 
Vist l’informe de l’àrea d’urbanisme de data 21 de gener sol·licitant la modificació de l’articulat de 
l’ordenança per adaptar-la a la realitat vigent. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia  23 de gener de 2014  
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Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment els següent canvis a l’Ordenança Municipal núm. 30, 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA AMBULANT 

Article 1 paràgraf 2 

On diu: “carrer Lluís Companys” 

Ha de dir: “Rambla Sobirania” 

On diu: “es concedeix la primera i l’última hora com a màxim per la descàrrega i la càrrega 
de la mercaderia” 

Ha de dir: “es concedeixen dues hores a l’inici i l’última hora com a màxim per la descàrrega i 
la càrrega de la mercaderia” 

 
Article 1 paràgraf 3 

On diu: “Comissió de Govern Municipal 

Ha de dir: “Junta de Govern Local” 
 
Article 2 apartat 1a) 

On diu: “Fotocòpia de l’alta en l’epígraf o epígrafs corresponents a la quota de l’IAE i al 
corrent de pagament” 

Ha de dir: “Fotocòpia de l’alta d’autònoms i al corrent de pagament. 
 
Article 2 apartat 9 

On diu: “Ordenança Fiscal núm. 26” 

Ha de dir: “Ordenança Fiscal núm. 42” 
 
D’aquest mateix apartat cal suprimir la referència següent: “les quals s’hauran de fer efectives a 
la persona autoritzada” 

Article 2 apartat 10 

Se suprimeix aquest apartat de forma íntegra 

Article 2 apartat 12 

Se suprimeix la primera part d’aquest apartat “L’Ajuntament es reserva el dret d’establir un únic 
model de tenderol per a tots els llocs, amb caràcter obligatori”. 

Es modifica la segona part d’aquest apartat 

On diu: “Mentrestant, no es permetrà la venda de mercaderies col·locades directament 
sobre el terra” 

Ha de dir: “No es permetrà la venda de mercaderies col·locades directament sobre el terra, a 
excepció dels articles de vímet, mobles i similars”. 

Article 2 apartat 18 

On diu: “de 5.000 pessetes” 

Ha de dir: “de fins a 750 €” 
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On diu: “de 10.000 pessetes” 

Ha de dir: “de fins a 1.500 €) 

 
SEGON. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de la modificació de l’Ordenança 
Reguladora de la Venda Ambulant pel termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar 
al·legacions i reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini 
d’informació pública començarà a comptar des del dia de la seva última publicació. 
 
TERCER. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència als interessats, la modificació de l’Ordenança Reguladora de la 
Venda Ambulant quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit posterior. 
 
QUART. Donar trasllat d’aquest acord de Ple a la Regidoria d’Urbanisme 
 
No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 
SRA. R. CAMPOS: Intervé i pregunta si amb aquesta actualització de pessetes a euros, on diu 5.000 pessetes 
passen a dir fins 750,00 euros, suposa que hi ha un escalat ja que la diferencia es important. 
 
SR. URREA:  Intervé i respon que la normativa fins ara fixava una xifra concreta i a més a més estava estipulada en 
pessetes, i el que ells dient es fins a 750,00 euros, marquen un tope i no una xifra, es a dir en funció de la gravetat 
es decideix, i tenen aquest tope de 750,00 euros, això no vol dir que qualsevol sanció si es considera lleu s’apliqui 
menys, però ho deixen més obert. 

 

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

PSC-PM (7 vots), Esquerra-AM (1 vot), l’abstenció de CiU (6 vots) i els vots en 

contra del PP (2 vots). 

 

Nº 12. PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DELS PLEC DE 
CLÀUSULES QUE HAN DE REGIR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT DE TECNOLOGIA PER LA MILLORA ENERGÈTICA I 
SERVEI INTEGRAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE 
VALLIRANA I INICI SIMULTANI DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 
 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Oscar Suñé Marín. 
 
Relació de fets 
 
En el transcurs del ple ordinari de 30 de maig de 2013 l’Ajuntament de Vallirana va aprovar 
definitiva el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), assumint el compromís de reduir en 
un 20% les emissions de CO2, augmentant un 20% l’eficiència energètica, entre altres mesures. 

Aquest mateix document, estableix un seguit de línies d’actuació per assolir aquests objectius, 
dins el capítol anomenat Pla d’Acció, entre els quals hi ha la realització d’una auditoria energètica 
sobre l’estat actual de l’enllumenat públic de Vallirana, per tal de poder calcular a posteriori 
l’estalvi real que suposarà actuar sobre aquest àmbit. No obstant això, les dades prèvies de què 
es disposava ja senyalava un potencial d’estalvi del consum del 65%, amb un potencial d’estalvi 
econòmic de 316.000 €/any i un potencial d’estalvi energètic de 750.000 kWh/any. 
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Seguint aquestes indicacions, l’Ajuntament es va acollir a una de les línies de subvenció del Pla 
Concerta 2013 de la Diputació de Barcelona, obtenint una subvenció tècnica per a la redacció 
d’aquesta auditoria, que ha estat lliurada a l’Ajuntament de Vallirana el passat 7 de gener de 
2014. 

El resultat d’aquesta auditoria referma la hipòtesi d’estalvi, tan econòmic com de consum, 
obtingut inicialment a través del PAES, i és per aquest motiu que s’impulsa la licitació d’aquest 
servei de millora de l’enllumenat públic de Vallirana. 
 
Fonaments de dret 

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. 

Els articles 157 i següents del TRLCSP regulen la utilització del procediment obert subjecte a 
regulació harmonització 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 del servei de 
subministrament de tecnologia per la millora energètica i servei integral de l’enllumenat públic del 
municipi de Vallirana. 
 
Vist l’import de licitació que és de 3.565.524,45 €, per un període de 15 anys, que equival a un 
pressupost anual de 237.701,63 €/any 
   
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 regulació 
harmonitzada.  
                                     
Vist l’informe tècnic de data 9 de gener de 2014, justificant la necessitat de contractació d’aquest 
servei. 
 
Atès que existeix consignació suficient en càrrec a les partides 444/16500/21000 “Enllumenat 
públic, reparació, manteniment i conservació” i 444/16500/21000 “Enllumenat públic, energia 
elèctrica”, del pressupost municipal de l’any 2014.  
 
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 celebrada el dia  23 de gener 2014 
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Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte de subministrament de tecnologia per la 
millora energètica i servei integral de l’enllumenat públic de Vallirana, documents que 
s’acompanyen a l’expedient. 

SEGON.- Sotmetre a informació pública, per un termini de 20 dies a comptar de la data de la 
darrera publicació al Boletín Oficial del Estado, 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 
tecnologia per la millora energètica i servei integral de l’enllumenat públic de Vallirana. 

QUART.- Aprovar simultàniament l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte 
mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, previst en els articles 157 i 
següents del TRLCSP i establir que el termini de presentació de proposicions serà de trenta-sis 
dies naturals a comptar de la data de la seva remissió a l’Oficina de Publicacions Oficials de les 
Comunitats Europees. 

No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 
SR. O SUÑE: Fa una explicació sobre la documentació que els hi ha entregat a l’inici del Ple, referent a aquest punt. 

 
SR. T. GIBERT:  Intervé i manifesta que està segur de que aquest estudi esta ben fet ja que aquesta es una 
preocupació de tots els municipis, a més es un camí ben emprés ja que tots tenim l’obligació d’estalviar i a la vegada 
poder donar un millor servei, el que passa que ell no ha vist el Plec de Condicions que ja el veuran, però el que 
sempre passa és que els estudis a vegades acaben posant-se on no cal i a lo millor es deixen alguna cosa, però 
això es salvable. Continua dient que al final hi han unes consideracions i parlen de la gent que s’hauran de dedicar 
al manteniment, el pla de negoci no hi ha temps d’estudiar-lo però segurament que ja està be. Continua dient que no 
s’exigeix a l’empresa que disposi de local al municipi, comenta que suposa que ho han valorat d’alguna manera de 
si es necessari o no, quan vegi el Plec ja dirà el que calgui. Insisteix que creuen que és un camí pel que és te que 
anar, no obstant això el vot del seu grup serà l’abstenció per tal de no posar cap tipus de trava perquè tiri endavant. 
 
SR. O SUÑE: Agraeix la intervenció del Sr. Gibert i diu que aquest estudi es va fer el mes d’abril a la Diputació i ells 
van facilitar i subvencionar una auditoria encomanada a una empresa especialitzada en aquests temes i son els que 
van redactar aquest estudi, principalment també per veure si es podia fer aquest tipus de contracte, ja que s’ha de 
mirar profundament si hi ha viabilitat o no. Continua dient que aquest contracte serveixen també per regularitzar tot 
el tema dels quadres elèctrics que no reuneixen les condicions adequades. (Continua fent una explicació sobre 
aquest contracte-estudi i del tema del local al municipi). 

 
Sr. D. FERRER: Intervé i comenta que a les consideracions li ha sobtat que hi ha previst un canvi massiu de 
làmpades cada quatre anys, pregunta si això vol dir que ja es condiciona la tecnologia. 
 
SR. O SUÑE: Respon que principalment s’ha valorat el tema d’al·lògens blancs, però que si miren els dos quadres 
de justificació de licitació, amb una baixada de licitació del 0%, hi ha un altre quadre de la baixada de licitació del 
13%. Comenta que si llegeixen el Plec està tot reflectit en el mateix. 
 
SR. T. GIBERT: Comenta que ja està d’acord en que tot es troba en el Plec reflectit però de tota manera torna a 
insistir en el tema del local, ja que tot son mesures que acaben generen riquesa en el municipi, ja que s’està parlant 
d’una empresa que estarà vinculada a Vallirana durant quinze anys, i desprès en els punts també s’hauria d’haver 
posat alguna valoració de punts a favor de l’oferta de la quantia que sigui, perquè l’important és la reducció 
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econòmica i el bon servei de que el personal de l’empresa fos de Vallirana, es a dir lligat una mica a la promoció de 
treball de la localitat. 

 
SRA. ALCALDESSA: Intervé i manifesta que abans de passar a votació vol deixar clar que ja que no han llegit els 
atesos, no sap si ha quedat prou clar que fent tot aquest projecte assumirant un dels compromisos que és el reduir 
un 20% totes les emissons de CO2 i que aixó està dins del PAES i que és un dels punts forts d’aquest projecte, com 
a Equip de Govern és molt important el fet de poder-lo tirar endavant 

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

PSC-PM (7 vots), Esquerra-AM (1 vot), PP (2 vots), i l’abstenció de CiU (6 vots)  

 
En aquest moment s’excusa la presencia al Ple del Regidor de CiU Sr. David Ferrer Canosa, per 
motius laborals. 
 

Nº 13. MOCIÓ DEL GRUP D’ICV DE L’AJUNTAMENT DE VALLIRANA SOBRE  

L’INCREMENT DE LA POBRESA ENERGÈTICA I PER TAL DE GARANTIR 

L’ACCÉS ALS CONSUMS ENERGÈTICS MÍNIMS VITALS A LA CIUTADANIA  

Llegeix i explica aquesta Moció la Sra. Ruth Moreno Salazar. 

Atès la situació de crisi, atur i les retallades en drets socials que estan provocant un augment de 

la pobresa que es concreta en la dificultat de moltes persones en l’accés a recursos i serveis 

bàsics, com aliments i subministraments d’aigua, llum o gas necessaris per garantir unes 

condicions mínimes de vida digna. 

Atès que l’electricitat, l’aigua i el gas són un servei públic bàsic i només el control públic permet 

garantir la universalitat del servei, l’equitat i la progressivitat de les tarifes. 

Atès que a l’igual que totes les persones haurien de poder disposar d’un habitatge digne en 

exercici al dret a l’habitatge, també totes les persones haurien de poder fer efectiu el dret a tenir 

disponibilitat dels subministraments mínims bàsics d’aigua i energia (per enllumenat, calefacció i 

per cuinar) en termes d’habitabilitat, salubritat i higiene. 

Atès que la pobresa energètica, entesa com la incapacitat de pagar una quantitat de serveis 

energètics suficients per a la satisfacció de les necessitats domèstiques que garanteixin unes 

condicions de vida digna a un preu just, està experimentant un augment significatiu tal i com 

manifesten diferents indicadors i com alerten diferents organismes com pot ser la Taula d’entitats 

del Tercer Sector Social de Catalunya.  

Atès que majoritàriament les persones que pateixen l’anomenada pobresa energètica són les 

que estan en atur o reben alguna prestació social reduïda o bé estan molt endeutades. Els 

col·lectius més vulnerables com infància, la gent gran o persones amb malalties cròniques i amb 

dependència poden veure afectada la seva salut davant la impossibilitat de fer front al cost 

econòmic dels consums energètics mínims per assegurar una qualitat de vida acceptable. 

Atès els increments continuats de les tarifes elèctriques aprovades pels governs de l’Estat  i que 

suposen un increment l’any 2013 al voltant del  4 % i un increment continuat en tots els seus 

conceptes entre 2003 i 2012 del 63% que situa Espanya com l’estat de la zona euro de la UE 

que més ha incrementat el preu en els darrers 3 anys malgrat la situació de crisi. 
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Atès els increments continuats de les tarifes de gas natural aprovades pels governs de l’Estat i 

que van suposar un increment l’any 2012 del 7,7% i un increment continuat en tots els seus 

conceptes entre 2003 i 2012 del 68% i la bombona de gas butà que ha incrementat el seu preu 

l’any 2013 en un 7,2% respecte l’any anterior. 

Atès que l’any 2012 l’Ajuntament de Vallirana va dedicar 21.588,88€ del seu pressupost en 

concepte de prestacions econòmiques per atendre urgències socials i que els ajuts d’emergència 

per subministraments bàsics (aigua, llum i gas) van representar el 47% del total de les 

prestacions. 

Atès que les Directives 2009/72/CE i 2009/73/CE del mercat interior d’electricitat i gas obliguen 

els Estats Membres a desenvolupar plans per abordar la pobresa energètica a l’hora d’orientar la 

seva política energètica i la protecció dels consumidors sense que el govern espanyol ho hagi fet 

fins ara i, ans al contrari, la recent reforma energètica vulnera aquestes directives amb la 

conseqüent obertura d’un expedient informatiu per part de la Comissió Europea. 

Atès que està comprovat que la pobresa energètica és conseqüència de la combinació de 3 

factors: renda familiar, preus de la energia i baixa qualitat en l’eficiència energètica de l’habitatge 

i que són factors que estan afectant a moltes llars de Vallirana. 

Atès que malgrat totes les companyies subministradores asseguren disposar de bonus socials 

per a les famílies més desfavorides, aquests no només són insuficients sinó que sovint 

estableixen requisits que provoquen que qui més ho necessita quedi desatès. 

Atès que d’una banda, el govern de l’Estat no ha volgut fins ara donar resposta amb mesures 

normatives i legislatives a la problemàtica de la pobresa energètica, que pateixen cada vegada 

més famílies i llars, per tal que es puguin garantir uns consums mínims vitals a totes les famílies 

en funció del nombre de components i els períodes estacionals. 

Atès d’altra banda, que el Govern de la Generalitat tampoc ha fet possible que les empreses 

subministradores d’energia i aigua potable no interrompin el subministrament per impagament 

d’unitats familiars amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional o que es troben en 

una situació econòmica d’estat de necessitat i amb informe dels serveis socials bàsics, tal i com li 

va instar el Parlament de Catalunya a través de la Moció 10/X aprovada en sessió plenària el 25 

d’abril d’enguany. 

Atès el compromis d’aquest Ajuntament, especialment en el context actual,  de lluitar contra 

l’exclusió social i intentar garantir unes condicions de vida digna als ciutadans i ciutadanes. 

Atès la necessitat de continuar esmerçant esforços en la diagnosi de les situacions de 

vulnerabilitat  i de concertar línies de treball i actuacions per cercar solucions a les principals 

problemàtiques que afecten les condicions de vida de moltes famílies, com han estat diferents 

iniciatives institucionals davant l’increment de les execucions hipotecàries. 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 23 de gener de 2014 
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És per tot això que el Grup Municipal d’ICV de l’Ajuntament de Vallirana proposa l’adopció dels 

següents: 

ACORDS 

Primer.- Incloure a la recentment creada “Taula de cooperació social i treball amb família en risc 

(serveis socials)”  la Taula sobre Pobresa Energètica, com a espai de diagnosi, anàlisi, debat i 

recerca d’alternatives i solucions sobre aquesta problemàtica amb participació dels grups 

municipals, els agents econòmics i socials i de les empreses distribuïdores de serveis energètics 

bàsics. 

Segon.- Reforçar l’atenció municipal al consumidor energètic amb insuficiència de recursos per 

tal d’ampliar l’assessorament sobre possibles mesures d’estalvi i eficiència energètica a la seva 

llar alhora que fer un seguiment quantitatiu i qualitatiu  sobre la situació de pobresa energètica a 

la nostra ciutat i la seva evolució.  

Tercer.- Negociar amb les companyies energètiques que operen a la nostra ciutat possibles 

solucions davant els impagaments de les famílies mancades de recursos mínims per tal d’evitar 

el tall del subministrament i poder garantir l’accès als consums mínims. 

Quart.- Sol·licitar a les companyies energètiques que operen a la nostra ciutat una moratòria en 

els talls de subministrament a llars amb insuficiència de recursos durant els mesos d’hivern 

apel·lant a la responsabilitat social corporativa que les empreses han de demostrar en situacions 

d’emergència social com les que estan patint molts ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. 

Cinquè.- Sol·licitar a les companyies subministradores i comercialitzadores d’electricitat, gas i 

aigua que operen a la nostra ciutat que respectin escrupolosament la normativa vigent respecte 

als processos de tramitació i execució de talls de subministrament. 

Sisè.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya  que, de manera immediata, elabori un “Pla de xoc 

contra la pobresa energètica” que tingui com a principal objectiu garantir el dret ciutadà als 

subministraments bàsics de la llar establint acords amb companyies energètiques que operen a 

Catalunya per tal de determinar un sistema públic de tarifes socials reduïdes per a col·lectius 

amb insuficiència de recursos, així com protocols de prevenció de talls de subministrament en 

col·laboració amb els Serveis Socials municipals i, en cas de que es produeixin, la gratuïtat del 

servei de reconnexió. 

Setè.-  Sol·licitar a l’Estat espanyol la congelació de les tarifes energètiques per a l’any 2014 i 

que reguli normativament l’establiment de tarifes especials reduïdes de serveis energètics 

(electricitat i gas) per a col·lectius amb insuficiència de recursos així com l’establiment de la 

normativa i els protocols necessaris per tal que no es produeixin talls de subministrament a 

famílies amb insuficiència de recursos. 

Vuitè.- Comunicar els anteriors acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l’estat espanyol, 

als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés i a les companyies de 

distribució energètica que operen al nostre municipi. 
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No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 
SRA. R. CAMPOS:  Intervé i li comenta a la Sra. Moreno, que estan d’acord amb tot el que sigui ajudar als mes 
desfavorits, ja ho han demostrat més d’una vegada, el que passa es que el vot del seu grup serà l’abstenció ja que 
com sempre hi ha el “paràgraf de marres” que sembla que la culpa de tot el desastre sigui del Govern del PP, i no es 
aixins, ja que com saben es degut a la pujada de les tarifes elèctriques que ha sigut mol elevada, pel dèficit tarifari 
que be d’un govern socialista que durant vuit anys no ha fet res al respecte. 

 
SR. T. GIBERT: Intervé i manifesta que ja que el Sr. Garcia no hi es,  i pensa que ho defensaria, creu que ho ha de 
defensar en el seu nom. Comenta també que en el cas de les mocions creu que s’haurien de llegir els atesos ja que 
son importants, llegeix un paràgraf dels atesos que diu: “Atès els increments continuats de les tarifes de gas natural 
aprovades pels governs de l’Estat”, és a dir que ja es fa esment als diferents Governs de l’Estat i no només al PP. 
Continua dient que malgrat que siguin els dels seus partits polítics els que governin en un moment donat també 
poden fer coses equivocades. 
 
SRA. R. MORENO:  Intervé i manifesta que aquesta Moció resulta una mica insuficient ja que si que es veritat que i 
que en aquest període d’hivern puguin aplaçar o fraccionar els pagaments de les seves factures, el problema el 
tindran igualment quan s’acabi aquest període i hagin d’assumir la part acumulada. Creu que es un primer pas però 
no es poden quedar aturats ja que amb això no acaben solucionat aquesta greu situació que malauradament va en 
augment i que pateixen persones molt properes del municipi. 
 
SRA. ALCALDESSA:  Intervé i manifesta que també creu que s’han d’ajudes de llegir els atesos ja que en aquest 

cas n’hi ha un de molt interessant que diu: “Atès que l’any 2012 l’Ajuntament de Vallirana va dedicar 21.588,88€ del 

seu pressupost en concepte de prestacions econòmiques per atendre urgències socials i que els ajuts d’emergència 

per subministraments bàsics (aigua, llum i gas) van representar el 47% del total de les prestacions.”, es a dir que 

han de destinar la meitat del Pressupost de Serveis Socials a fer pagaments pels talls de subministraments. 

Sr. IVAN GARCIA:  Intervé i manifesta que ells amb el que no estant d’acord es en que es demani a l’Estat 
Espanyol la congelació de les tarifes pel 2014. Comenta que amb dades el govern del PP, el desembre de 2011 va 
assumir un dèficit de tarifes de 24 mil milions d’euros, es a dir que es va apujar la llum un 9’8% el 2008, un 7’66 al 
2009, un 9’6% al 2010, un 11’3% al 2011, i des de juliol de 2007, ha pujat un 64% la llum. (Continua fent una 
explicació sobre el tema). 
 
SRA. R. MORENO:  Intervé i explica que després del que ha dit el Sr. Ivan Garcia, que venen d’un període que 
s’han apujat i molt aquestes tarifes, en la situació amb que estan amb més raó de demanar que això s’aturi i no 
s’incrementi més, més que res per intentar protegir a les famílies que no poden assumir aquests costos. 
 
SR. T. GIBERT: Intervé i diu que ell no li preocupa si el forat energètic l’ha provocat el govern del PSOE o el PP, 
però li comenta al Sr. Ivan Garcia que ja que estan votant en clau local,  el que vol l’Ajuntament pels seus 
conciutadans és que ho solucionin congelant tarifes o fent el que sigui. Li pregunta si coneix alguna elèctrica que 
hagi plegat. 
 

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

PSC-PM (7 vots), Esquerra-AM (1 vot), i CiU (6 vots) i l’abstenció del PP (2 vots). 

 
 

Nº 14. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV DE L’AJUNTAMENT DE 
VALLIRANA SOL·LICITANT LA RETIRADA DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI 
DE PROTECCIÓ DELS DRETS DEL CONCEBUT I DE LA DONA 
EMBARASSADA DEL PARTIT POPULAR. 
 
 
Atès que el dret a decidir de les dones sobre la seva maternitat, no es pot emmarcar en un debat 
aliè a la lliure decisió de les dones. És un dret fonamental i, com a tal, no pot ser objecte 
d'intercanvi amb els estaments religiosos i socials més reaccionaris.  
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Atès que el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs, a la lliure decisió de les dones: sense 
interferències, sense condicionants, sense tuteles, ni penalitzacions, és un Dret Fonamental. 
 
Atès que la Llei d’interrupció voluntària de l’embaràs va ser reformada al 2010, amb un ampli 
consens, malgrat no haver assumit la totalitat de les reivindicacions del moviment feminista,  
manifestem la nostra rotunda oposició a una reforma que suposa un retrocés en matèria dels 
drets de les dones i un intrusisme inacceptable de les doctrines ultraconservadores que pretén 
imposar el govern del PP al marge del consens social. 
 
Atès que “l’Avantprojecte de Llei de Protecció dels drets del concebut i de la dona embarassada” 
que està impulsant des del Govern del PP significa un retorn al passat, encara més retrògrada 
que el de la Llei de 1985, una llei que despenalitzava l’avortament en determinats supòsits, i que 
és insuficient per a garantir la protecció jurídica i mèdica de les dones i de professionals de la 
salut. El retorn a una llei restrictiva faria augmentar les activitats clandestines i perjudicials per la 
salut de les dones i augmentaria la desigualtat en l’accés al dret a decidir sobre el propi cos, ja 
que l’accés a l’avortament dependria de la capacitat econòmica de les dones per anar a altres 
països. 
 
Atès que les dades demostren que la taxa d’avortaments és menor en aquells països on les lleis 
són més permissives. Cal recordar al Ministre Gallardón que Espanya va ratificar al 1983 la 
Convenció de les Nacions Unides sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra 
les dones (CEDAW) on proclama en el seu article 16.e) Los mismos derechos a decidir libre y 
responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a 
la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos.  
 
Atès que mentre es vulneren els drets de les dones, es posa en risc les seves vides i no 
s’inverteix en la prevenció d’aquests embarassos no desitjats, els dogmàtics ultraconservadors 
teoritzen sobre el dret dels no nascuts. I encara més, amb la seva pressió per mantenir el control 
social, intenten prohibir, fins i tot, l’educació sexual i l’ús de mètodes anticonceptius. 
 
Atès que el moviment feminista continua la lluita, no només per no fer ni un pas enrere, sinó per 
fer tots els passos que queden per avançar en els drets de les dones, aquí i al món. Les velles 
formes d’opressió i control del capitalisme i del patriarcat ja no tenen lloc a les nostres societats. 
 
Atès que retrocedir cap a una llei més restrictiva seria abandonar tractats internacionals que 
daten del 1979 i tenir per a les dones una legislació retrograda al nivell de països que no 
subscriuen els tractats internacionals en matèria de drets humans i, a nivell europeu, ens 
ubicaríem a la cua dels països de la UE. 
 
Enfront d'això és necessari una llei: 
 
• que contempli la prevenció contra els embarassos no desitjats amb una educació sexual 
• que recorri tots els estadis educatius, amb perspectiva de gènere. 
• que permeti a les dones interrompre el seu embaràs en el moment i per les raons que desitgi, 

sense restriccions, sense terminis i sense tuteles en la sanitat pública. 
• que reguli l'objecció de consciència perquè aquesta no sigui una coartada de la classe 

sanitària més reaccionària;  
• que elimini l'avortament voluntari del codi penal tant per a les dones com per les i els 

professionals sanitaris que ho practiquen.  
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• que inclogui la cobertura de la totalitat dels mètodes anticonceptius per la sanitat pública en la 

qual no sigui necessari de consentiment matern/patern per a les joves de 16‐18 anys, etc. 
• que incorpori incorporar la formació en salut sexual i reproductiva, tant en l'àmbit sanitari com 

en l'educatiu. 
• que garanteixi la preparació del conjunt de professionals per a la pràctica de la interrupció 

voluntària de l'embaràs i que aquesta s'inclogui en les carreres de medicina, infermeria i altres 
professions sociosanitàries. 

• que no qüestioni la capacitat de les dones per prendre decisions sobre la seva vida, sinó que 
potenciï la seva autonomia, 

• que inclogui un protocol comú per a la pràctica del la IVE en el Sistema Nacional de Salut que 
garanteixi l'equilibri territorial. 

 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 23 de gener 2014 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Rebutjar l'Avantprojecte de Llei de Protecció dels Drets del Concebut i de la Dona 
Embarassada aprovat pel Consell de Ministres/as perquè restringeix drets fonamentals de les 
dones, sol·licitant la seva retirada immediata. 
 
Segon. Donar suport a que qualsevol reforma que es faci sobre Llei Orgànica 2/2010, de 3 de 
març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, estigui 
encaminada a ampliar els drets que són fonamentals i específics de les dones, de manera que 
les dones puguin decidir en sobre si volen o no ser mares. 
 
Tercer. Fer una crida, a la societat en el seu conjunt, a la mobilització i la denúncia en contra de 
la restrictiva reforma de l'avortament del Partit Popular i per la defensa d'un Dret a l'Avortament, 
lliure, públic, gratuït i fora del Codi Penal. 
 
Quart. Instar al Parlament de Catalunya a fer efectiu el compromís adquirit en el Ple del debat de 
política general, amb la resolució pels drets i la salut sexual i reproductiva que es concretava en 
blindar les garanties i protegir els drets que atorgava la Llei Orgànica 2/2010 de Salut sexual i 
reproductiva i d’interrupció voluntària de l'embaràs, així com a desplegar l'actual llei amb els 
recursos necessaris per l'educació sexual, l'anticoncepció i la interrupció voluntària de l'embaràs 
i, finalment,  a iniciar l'elaboració d’una llei catalana de Drets i Salut Sexual i Reproductiva 
 
Cinquè.- Traslladar els acords al Govern de l’Estat espanyol, al Ministre de Justícia, al Govern de 
la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés i del Parlament de Catalunya. 
 
No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 
AQUESTA MOCIÓ QUEDA SOBRE LA TAULA 
 
 

Nº 15.  MOCIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN SOBRE EL  FINANÇAMENT DE LES 
ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA I DANSA. 
 
Llegeix i explica aquesta Moció el regidor Sr. Juan-Manuel Arrabal Galisteo 
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Exposició de motius 
 
Atès que l’ACEM en data 23 de desembre del 2013 ha reunit a representants de 124 municipis, 
dels quals 81 són alcaldes i/o regidors, en relació a les darreres informacions sobre el  
finançament de les escoles municipals de música i dansa. 
 
Atès que l’any 1993 la Generalitat va signar un conveni de finançament amb els municipis, en el 
qual reconeixia l’esforç que les administracions locals havien fet per establir l’oferta pública 
d’aquests ensenyaments. Gràcies a aquest procés es va anar creant una xarxa d’escoles de 
música i dansa a diferents pobles i ciutats amb un objectiu comú: socialitzar l’accés a la cultura. 
 
Atès que el 2008 es va dissenyar un nou model de finançament que seguia tenint el mateix 
objectiu: facilitar l’accés de la població a la música i la dansa per contribuir així a l’educació 
integral de les persones, a la formació artística al llarg de la vida i a la cohesió social. 
 
Atès que les escoles de música i dansa sempre han desenvolupat un doble paper: la pràctica 
artística i la cohesió social, però també la professionalització, si s’escau, dels seus alumnes. 
Poder acomplir les expectatives tan diverses de tot tipus d’usuaris ha estat un gran repte. 
 
Atès que fins ara, l’objectiu havia estat establir un mapa d’escoles finançades seguint uns criteris 
bàsicament demogràfics, geogràfics i de comunicació i per això el Departament d’Ensenyament 
ha contribuït al cofinançament dels costos de les despeses de funcionament i de personal 
docent. 
 
Atès que l'educació artística és un dels sectors de més importància en la possibilitat de crear 
valors, habilitats i competències per a l’autoexpressió i la comunicació, per fomentar noves 
formes de convivència en contextos de diversitat i desigualtat culturals. 
 
Atès que una societat més culta i artística és una societat més capaç, més emprenedora i més 
rica en tots els sentits, fins i tot, en l’econòmic. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia  23 gener 2014. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Que es pagui el deute pendent  del curs 2011-12. 
 
SEGON.- Que el finançament del curs 12-13 i 13-14 sigui com a mínim amb el mòdul 230€ i 
150€ de música i dansa respectivament. 
 
TERCER.- Que s’exigeixi trobar una solució de futur que garanteixi la viabilitat de les escoles 
municipals de música i dansa a Catalunya. 
 
No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 
SRA.ALCALDESSA:  Intervé i comenta  que el deute  de la Generalitat de Catalunya per aquest concepte es sobre 
uns 25.000 o 27.000 euros, pel curs que s’especifica 

 
Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
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Nº 16. MOCIÓ QUE PRESENTA L’EQUIP DE GOVERN A PROPOSTA DE LA 
PLATAFORMA D’AFECTATS PER LA HIPOTECA (PAH), PER LA SANCIÓ 
DELS IMMOBLES PERMANENTMENT DESOCUPATS PROPIETAT 
D'ENTITATS FINANCERES I ALTRES GRANS EMPRESES. 

Llegeix i explica aquesta Moció  la Sra. Alcaldessa 

Fonament 

L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones,que a causa de 
dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. 
Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer front a les quotes 
hipotecàries o del lloguer de la seva llar. 

La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat Espanyol i centenars de 
milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, enfrontant-se a 
situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema,pobresa, i exclusió social, econòmica i 
residencial. 

 Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins setembre2013, a 
Catalunya s'ha arribat ja a 96.927 execucions hipotecàries i a l'EstatEspanyol a 500.000. Segons 
l'informe presentat pel Col·legi de Registradors de la Propietat, només durant l'any 2012, la 
banca va quedar-se més de 30.034 primershabitatges per impagament de crèdits hipotecaris. 
Això suposa 115 desnonaments d'habitatge habitual per dia hàbil. Catalunya encapçala tots els 
rànquings, tant d'execucions hipotecàries com de desnonaments. Segons les dades del Consell 
General del Poder Judicial de 2013 s'executen 45 llançaments al dia de mitjana. 

Ens trobem doncs davant d'una situació d'emergència habitacional que constitueix una autèntica 
anomalia en el context europeu. Com denuncia l'informe Emergència Habitacional en el estado 
español, elaborat per l'Observatori DESC (Drets Econòmics, Socials i Culturals) , aquesta 
situació es veu agreujada pel fet que Catalunya és un dels països europeus amb més habitatges 
buits, igual que l'estat espanyol. En el conjunt de l'estat, fins al 13,7% del parc total - 3 milions 
imig de pisos segons el darrer cens estatal d'habitatge de 2011 - i amb un parc social d'habitatge 
clarament insuficient - menys d'un 2% de l'habitatge existent -.Les administracions locals, 
infradotades de recursos, són les que reben en primera instància el impacte social d' aquesta 
situació, en tant que les més properes a la ciutadania. 

El context descrit i la situació d'emergència en que es troba gran part de la població s'està 
traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d'habitatges als municipis. Una 
forma d'accés a l'habitatge que augmenta el graude vulnerabilitat social dels qui es veuen 
abocats a recorre-hi. 

La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica contrasta amb 
els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les seves immobiliàries, 
actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària. Aquests immobles, sovint 
obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es mantenen buits ja sigui a l'espera 
de que el preu demercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben a la venda o a lloguer a preus 
inaccessibles per part de la població. El resultat són milers d'habitatges destinats exclusivament 
a una funció especulativa, eludint la funció social que segons l'article 33 de la Constitució 
Espanyola (CE) ha de complir el dret de propietat, i vulnerant l'article 25 de la Declaració 
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Universal dels Drets Humans sobre el dret al'habitatge o l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que 
en el seu article 26 que fa referència al Dret a l'Habitatge. 

 Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra,rescatades amb diners 
públics. Algunes directament gestionades pel govern del'Estat a través del Fons de 
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d'actius al anomenat "banc dolent", la 
Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB). Paradoxalment, 
però, la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir les necessitats de la ciutadaniai els 
ajuts milionaris a la banca, molts d'ells a fons perdut, no han implicat cap contrapartida social. 

La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que possibilitin l'accés a 
l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen exclosos, acomplint el mandat constitucional 
de l'article 47 de la CE o l'article 26 de l'Estatutd'Autonomia de Catalunya, que fa referència al 
Dret així com l'article 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals 
(PIDESC). 

Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de recursos 
públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l'habitatge buit en mans de les entitats 
financeres. Fomentar i garantir la funció social de l'habitatge,desincentivar-ne la utilització 
anòmala i penalitzar-ne, si s'escau, l'ús antisocial es converteix en un dels pocs mecanismes 
efectius a l'abast de l'administració perdonar resposta a la vulneració del dret. 

 Davant els intents del govern espanyol de buidar de competències les administracions locals, cal 
que els ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les necessitats habitacionals de la 
població. És en aquest context que algunes corporacions, com ara Terrassa, havent esgotat les 
mesures de foment per facilitar l'ocupació dels pisos buits en poder de les entitats financeres, 
han iniciat procediments sancionadors. 

L'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya (LDHC)estableix com a 
utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació permanent i injustificada. Així mateix, en 
el seu punt tercer, disposa que en aquests supòsitsl'administració competent haurà d'obrir un 
expedient administratiu per realitzar els actes d'instrucció necessaris per determinar, conèixer i 
comprovar els fets sobre  els que haurà de dictar una resolució. 

 L'article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les administracions han 
d'adoptar per a evitar la desocupació permanent dels immobles. Tals com: l'aprovació de 
programes d'inspecció; la facilitació de garanties als propietaris d'immobles buits sobre el 
cobrament de les rendes i la reparació de desperfectes; el impuls de polítiques de foment de la 
rehabilitació d'habitatges en mal estat; la possibilitat de cedir els immobles a l'Administració 
Pública per que els gestioni en règim de lloguer; i l'adopció de mesures de caràcter fiscal, tant de 
foment com penalitzadores. 

 Alhora, l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de qualitat del 
parc immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop l'administració hagi adoptat les mesures 
de foment contemplades al precepte 42. Segons elsarticles 118.1 i 131 del mateix text normatiu, 
aquesta actuació pot ser sancionada amb multes de fins a 900.000 euros. Cal destacar que 
d'acord amb el que estableix l'article 119 de la LDHC, les quantitats obtingudes s'hauran de 
destinar alfinançament de polítiques públiques destinades a garantir el dret a l'habitatge. 
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Finalment, l'article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s'han d'interpretar d'acord al context 
i a la realitat social en què s'apliquen. Un context, caracteritzat per una situació d'emergència 
habitacional. 

 Els antecedents descrits recomanen la redacció de la present moció i l'aprovació dels següents 
acords per part del Ple municipal: 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia  23 de gener 2014 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat i 
competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l'objectiu de garantir el 
dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència habitacional. 

 Segon.- Elaborar i aprovar politiques municipals d’habitatge que contempli i reguli degudament 
les mesures de foment per a evitar la desocupació permanent i injustificada d'habitatges 
enumerades al'article 42, de la llei 18/2007. 

 Tercer.- Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els 
immobles que es troben en situació de permanent desocupació,començant pels que són 
propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. 

Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en disposició del'administració i 
l'atorgament d'audiència a l'interessat, o bé realitzant una inspecció física des de l'administració. 

Quart.- Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i comprovin 
els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments hauran d'acabar amb una 
resolució que declari si s'està produint una situació de desocupació permanent constitutiva d'una 
utilització anòmala de l'habitatge, d'acord amb el que estableix l'article 41 de la LDHC. En cas 
afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cessi en la seva actuació en un termini concret, tot 
informant-lo de les activitats de foment que està duent a terme l'administració per facilitar-li la 
finalització d'aquesta situació. 

 Cinquè.- Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i com 
determina l'article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el termini fixat no 
s'ha produït l'ocupació de l'immoble. 

 Sisè.- Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui la 
desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per acorregir la situació, tal com 
preveu l'article 123.1.h de la LDHC. 

Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la mateixa 
finalitat, dins el marc de les seves competències. 

 Vuitè.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement al Govern de Catalunya i als diferents 
grups parlamentaris, a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i a les associacions veïnals del 
municipi. 
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No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 
SR. IVAN GARCIA: Intervé i manifesta que el vot del seu grup serà l’abstenció perquè és un drama el tema dels 
desallotjaments. Comenta que no votaran a favor perquè no estan d’acord amb afirmacions i dades que es posen en 
la Moció. Torna a tirar endarrera amb el govern del PSOE i explica tota la situació i els tants per cent que hi havia 
llavors. 

Continua dient que amb referència al paràgraf que diu: “Davant els intents del govern espanyol de buidar de 

competències les administracions locals, cal que els ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les 
necessitats habitacionals de la població”, pregunta quants convenis han signat amb La Caixa Bankia, com està fent 
fa més d’un any l’Alcalde del PP a Badalona que n’ha signat dos o tres per arribar a un acord amb aquest Banc per 
posar-les en lloguer social entre 140 i 220 euros, això sí que es fer alguna cosa, i no posar multes perquè les entitats 
tinguin pisos desocupats. 
 
SR. J. MILÀ:  Intervé i diu que el PP repetidament oblida d’on be tot aquest tema de les hipoteques i la crisi del 
sector immobiliari. Explica que el Sr. Aznar va fer una Llei de Liberalització del Sol que va ser la que va disparar tot 
aquest sidral. Un consell que li ha repetit al regidor del PP, es bo saber el poble on estàs i quines circumstàncies te 
el mateix, posa com exemple una informació que és rellevant es quin model de pisos tenim aquí i si han estat el 
darrera les entitats bancaries o no, diu que això seria bo saber-ho i així no hauria fet aquest comentari que ha fet de 
quants convenis tenim amb bancs. Continua dient que no poden fer convenis com l’Ajuntament de Badalona, inclús 
l’Ajuntament d’Esparraguera ha arribat a fer convenis amb la Caixa per fer pisos de lloguer, per tant s’han de situar 
en que Vallirana és Vallirana, tenen el que tenen a nivell immobiliari no tenen grans blocs de pisos i tenen una 
situació molt especifica, va be que miri d’on es regidor. 
 
SR. IVAN GARCIA: Respon que si que es veritat lo de la Llei del Sol, però els anys de mes visats per vivenda no va 
ser precisament el govern del PP. Comenta que ha parlat de la Caixa de construcció de vivendes i ell no ha dit aixó, 
li pregunta al Sr. Milà si li està dient que no hi ha cap entitat financera que hagi embargat un pis a Vallirana, a veure 
si no sap les dades es ell, diu que el proper dia li portarà l’adreça i el  número de carrer. 
 
SRA. ALCALDESSA: Intervé i manifesta que no entrarà a considerar les polítiques d’habitatge que es van fer des 
del govern del PSOE al 2004, ni les polítiques d’habitatge que havia fet prèviament el govern d’Aznar, però creu que 
no poden entrar-hi perquè la realitat s’imposa i la realitat és el drama que estant visquen ara les famílies no existia 
de la mateixa manera, i les Lleis que es van fer en aquell moment acomplien o intentaven donar cobertura a la 
situació d’aquell moment. Continua dient que tant el PSOE com els altres partits haurien de ésser més agosarats en 
tot el que es refereix a les polítiques d’habitatge i realment protegir d’una manera més ferma aquest dret a 
l’habitatge que està a la Declaració Universal dels Drets Humans, i a la Constitució Espanyola, però realment 
aquests drets que son importants per la ciutadania no es treballen tant i seria fantàstic fer-ho. Explica que aquesta 
Moció els hi be a través de la plataforma d’afectats per les hipoteques i és va reunir amb una persona que venia en 
representació d’aquesta plataforma des de Sant Vicenç dels Horts, que els hi va presentar aquestes mesures que es 
poden fer per tal de destapar aquests pisos que estant buits. La situació de Vallirana tal i com ha comentat el Sr. 
Milà no te res a veure amb d’altres municipis tipus Badalona, Terrassa, etc. etc. Aquí es va crear la comissió de 
desnonaments que està funcionant i tots els regidors que hi participant d’alguna manera  ho fan amb moltes ganes.  
Agraeix tant al director anterior com a la directora actual de l’oficina del BBVA de Vallirana, perquè els han ajudat a 
poder desencallar un problema que s’havia tractat a la Taula de Desnonaments i que quasi no hi havia possibilitats, 
però gràcies al seu esforç per trobar alguna manera de modificar l’hipoteca s’ha aconseguit que es rebaixes molt la 
quota mensual  i reconduir aquesta situació, es a dir que hi ha entitats que sí que responen. Creu que s’ha d’evitar 
que s’especuli amb aquests pisos que estan buits. Diu que hi ha aproximadament 116 habitatges que estan en nom 
d’entitats bancàries, i d’aquestes n’hi ha unes 75 que no hi ha ningú empadronat. (continua fent una explicació sobre 
el tema) 
 

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

PSC-PM (7 vots), Esquerra-AM (1 vot), i CiU (6 vots) i l’abstenció del PP (2 vots). 

 

 
Nº 17. MOCIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN CONTRA LA LLEI DE 

RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL  
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Llegeix i explica aquesta Moció el Sr. Jordi Milà Egea. 

La llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, que va entrar en vigor el 27 de 

desembre de 2013, reforma dràsticament les competències dels Ajuntaments i condiciona el 

nombre de serveis que poden prestar en funció de la població censada i del compliment de les 

normes de sostenibilitat financera. L’autonomia local és veu greument afectada emparant-se en 

l’estabilitat pressupostària i els objectius de dèficit. 

La llei implica una profunda reforma institucional del govern local i va en contra de les reformes 

de la planta local que s’han fet a Europa en els darrers anys on s’han reforçat les competències 

dels municipis i s’han enfortit les institucions amb legitimitat democràtica directe. A Espanya, la 

llei aprovada reforça les diputacions provincials i els consells comarcals, d’elecció democràtica 

indirecta, i pot generar un desmantellament gradual del sector públic local. 

Com a municipi inferior als 20.000 habitants, l’Ajuntament de Vallirana veu reduïts a la mínima 

expressió els serveis propis que pot prestar i això provocarà una greu reducció de la cartera de 

serveis que rep la ciutadania local. No només es limiten les competències municipals sinó que 

també hi ha una pèrdua de la capacitat de gestió  que passa a mans de la Diputació de 

Barcelona o equivalents, sota l’estricta vigilància de l’Estat. 

En els darrers 30 anys de democràcia, els Ajuntaments han impulsat serveis públics de qualitat i 

de proximitat que han donat resposta a les demandes constants de la ciutadania. Gràcies als 

esforços pressupostaris de molts Ajuntaments, la ciutadania ha pogut gaudir de serveis que 

altres administracions havien deixat de finançar o no estaven dins de les seves prioritats. A més, 

la gestió directa dels serveis ha permès adequar l’oferta a les necessitats de les persones 

usuàries i perdre aquesta relació més pròxima anirà en detriment de l’oferta local de serveis 

públics.  

Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia  23 gener 2014 
 

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

PRIMER: Instar a la Generalitat a defensar les competències que li atorga l’Estatut d’Autonomia 

en matèria de règim local i plantejar davant del Tribunal Constitucional un conflicte 

d’inconstitucionalitat contra la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.  

SEGON: Sumar-se a les campanyes de la Associació Catalana de Municipis i la Federació de 

Municipis de Catalunya que pretén  permetre als ens locals poder interposar un conflicte 

d’inconstitucionalitat i poder defensar així l’autonomia local davant del Tribunal Constitucional  

TERCER: Instar al Parlament de Catalunya a aprovar una Llei de Governs Locals que defensi 

l’autonomia local i l’exercici de les seves competències. 

QUART: Reclamar un nou marc estatal i autonòmic de finançament local que permeti als 

Ajuntaments desenvolupar les polítiques públiques locals. 
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CINQUÈ: Traslladar aquests acords a la presidència de la Generalitat, a la presidència del 

Parlament i els grups parlamentaris, al Ministeri d’Hisenda, a la presidència de la FMC i ACM, 

així com a les entitats del municipi i als mitjans de comunicació locals comarcals.  

No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 
SR. IVAN GARCIA:  Intervé i manifesta que no sap perquè parlen tant d’Europa si no els hi grada i volen marxar 
d’Europa, la llei de l’avortament tampoc sap perquè la treuen aquí. Continua dient que es graciós que vulguin que 
s’insti al Govern de la Generalitat, on s’està mal governant CiU amb el suport d’ERC als pressupostos. Comenta que 
la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local no planteja cap situació d’amenaça ni merma la 
continuïtat dels serveis que presta aquest Ajuntament als seus ciutadans, sinó tot el contrari. (Fa una explicació 
sobre aquesta Llei). 

 
SR. J. MILÀ: Intervé i diu que no entrarà amb el tema d’Europa, perquè simplement com s’ha demostrat 
repetidament i han aconseguit una cosa fantàstica, i per això lliga el tema de l’avortament, que es facin 
manifestacions a capitals d’Europa contra una Llei que vol aprovar el govern del PP, no deixa de ser una fita 
extraordinària. Fa una referencia a la Llei de Llibertat Institucional, i a les dotacions que el Govern de l’Estat fa a les 
Autonomies i comenta també que això a Vallirana no els hi afavoriria gens, sinó que els perjudicaria. 
 

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

PSC-PM (7 vots), Esquerra-AM (1 vot), i CiU (6 vots) i  l’abstenció del PP (2 vots). 

 

 
Nº 18. MOCIÓ PER L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VALLIRANA A LA 
TAULA PEL DRET A DECIDIR DEL BAIX LLOBREGAT 
 
En Jordi Milà Egea, com a portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal a l’ajuntament de Vallirana, llegeix i explica aquesta Moció, tot dient que  encara 
que la titulació surt a nom de ERC, la presentent CiU, ICV i ERC 
 
EXPOSA: 
 
El dia 18 de desembre del  2013,  a la seu comarcal de la Unió General de Treballadors –UGT a 
Cornellà es va  constituir oficialment la Taula pel Dret a Decidir del Baix Llobregat. I es va 
aprovar l’adhesió al Manifest  presentat al Parlament de Catalunya, anomenat Manifest del Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir. 
 
D’acord amb l’esperit i les línies mestres d’aquell Pacte s’ha creat la Taula pel  Dret a Decidir del 
Baix Llobregat (TPDD), amb l’objectiu de treballar per fer possible la màxima difusió dels motius 
per a exercir el dret a vot, fonamental en l’exercici de la democràcia, i transmetre aquest 
missatge  entre tota la ciutadania del Baix Llobregat en la defensa de la voluntat de la majoria de 
ciutadans de Catalunya de decidir sobre el seu futur institucional. 
El Baix Llobregat és una comarca de més de 800.000 habitants, d’orígens diversos, tots ells 
catalans, que han de fer sentir la seva  veu a favor del dret a votar, un dret que va lligat també 
amb la voluntat de millora del benestar social de la ciutadania. 
 
Les institucions i entitats adherides a la TPDD del Baix Llobregat es comprometen,  en l’àmbit 
propi de cada una d’elles, a endegar iniciatives per tal de promoure la conscienciació ciutadana i 
fer pedagogia per reclamar l’exercici del Dret a Decidir  de tots els catalans i catalanes. 
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Les següents entitats i institucions ja formen part de la Taula pel Dret a Decidir del Baix 
Llobregat, per ordre alfabètic: 
 

 Àmbit comarcal:  Assemblea Nacional Catalana, Òmniun Cultural (OC), Centre d’Estudis 

Comarcals (CECBLL), Reagrupament, Comissions Obreres – CCOO, Solidaritat 

Catalana per la Independència (SI), Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), 

Asociación SÚMATE, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Unió Democràtica de 

Catalunya (UDC), Esquerra Unida i Alternativa (EUIA), Unió General de Treballadors 

(UGT), Federació d’Associacions de Veïns del Baix Llobregat (FAVBaix), Unió de 

Pagesos (UP), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Unió Sindical Obrera de Catalunya 

(USOC), Intersindical–CSC, USTEC-STE’s.                 

 Àmbit local: hi ha 56 entitats locals adherides. 

 Àmbit institucional: Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament de Sant Feliu de 

Llobregat i Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 

 
El poble de Vallirana ha demostrat en reiterades ocasions el seu compromís amb la democràcia i 
la lluita social i aquesta trajectòria ha de veure’s confirmada amb el suport inequívoc al dret a 
decidir. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia  23 de gener 2014 
 
Per tot això, el grup municipal d’ERC-AM proposa al ple de l’ajuntament de Vallirana els 
següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER- L’adhesió de l’ajuntament de Vallirana a la Taula pel Dret a Decidir del Baix Llobregat. 
 
SEGON- Informar a totes les entitats del municipi de la possibilitat d’adherir-se a la Taula pel 
Dret a Decidir del Baix Llobregat i motivar-ne l’adhesió. 
 
TERCER- Informar dels presents acords a la Taula pel Dret a Decidir del Baix Llobregat. 
 
No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 
SR. IVAN GARCIA:  Intervé i llegeix un escrit referent a aquesta Moció del pare d’un senyor que coneix, tot 
manifestant que el grup del PP votarà en contra d’aquest punt. 

 
SR. O. SUNÉ. Intervé i manifesta que el vot del PSC de Vallirana serà l’abstenció i ho justifiquen amb la voluntat 
d’aquesta taula que es el dret a decidir, el dret a la democràcia, el dret a que el ciutadà pugui decidir i expressar la 
seva intenció. Continua dient que el PSC des del primer dia ha estat d’acord amb el dret a decidir ja que no vol 
retallar mai el tema de la democràcia. 
 
SR. J. MILÀ:  Intervé i agraeix als seus companys de govern el seu vot,  ja que  respon a una de les coses que ell 
anava a dir. Continua dient que tot el que s’està dient aquí i el que diuen totes les entitats es que el que es vol es 
votar i que respectaran el resultats del que es voti i això es un tema rellevant, volen exercir la democràcia. (Continua 
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fent una explicació sobre el tema). Comenta que si es tant bo i tant fantàstic és quedar-se a Espanya la gent votarà 
que és vol quedar i això es democràcia i si perden no passa res, es votar tant senzill com això. 
 
SR. IVAN GARCIA: Intervé i li diu al Sr. Milà que no parlin de temes laborals del PP, ja que a l’únic que han posat 
vermell per temes laborals per part de la gent del públic és a ell, i desprès la Llei laboral s’ha fet i el que s’està veient 
de la mateixa es que està tornant a baixar l’atur potser insuficientment però de mica en mica. Fa esment a la 
independència i a comentaris que ha fet el President de la Generalitat sobre aquest tema. 
 
SR. J. MILÀ:  Intervé i simplement diu que el Dret a Decidir es SI o NO, i el que no vulgui entendre això no ho 
entendrà mai 
 

Votació: Aprovat amb els vots a favor dels Grups Municipals de CiU (6 vots), i 

d’Esquerra-AM ( 1 vot),  l’abstenció de PSC-PM (7 vots), els vots en contra del PP 

(2 vots) 

 
Nº 19.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
 
SR. J.M. ARRABAL 
 
Informa de les activitats de la Regidoria de Cultura  

 
-Informa de que la Regidoria de Cultura va organitzar per a les passades festes de Nadal un “Arbre dels Desitjos” 
perquè tots els valliranencs i valliranenques poguessin demanar allò que desitjaven, ja fos per a les pròpies festes 
nadalenques com per al futur més immediat. Un total de 130 desitjos van omplir aquest arbre, comenta que el 90% 
van ser nens. 
 
-Informa del Concert de Nadal a l’Església Parroquial , al qual hi va assistir-hi molta gent 
 
-Destaca l’afluència de persones majoritàriament nens a la Cavalcada de Reis, agraeix la participació de totes les 
entitats. 
 
-Informa dels actes de la Festa de Sant Sebastià. 
 
-Informa que ja s’està treballant pel 10 de maig de 2014, el Premi de Poesia Catalana Josep Mª López Picó. 
 
-Informa que el carnestoltes es celebrarà el dia 1 de març de 2014, i la trobada de les comparses i carrosses  es farà 
davant de l’Institut per motius de seguretat, encara que sortirà com sempre del Parc de les Llimes. 
 
-Informa que fa festa dels Tres Tombs es farà el dia 9 de febrer de 2014. 
 
Informa de les activitats de la Regidoria d’Esports 
 
-Informa que el dia 1 de desembre es va fer la 32ª Caminada Popular de Vallirana, amb dos recorreguts i molta 
participació, el diumenge 12 de gener l’empresa que porta el Complex Esportiu fa fer una festa de celebració pels 
socis, amb premis i activitats, la següent setmana van fer la celebració oficial amb la presència del Secretari 
d’Esports i el Diputat, juntament amb els regidors del municipi. 
 
-Informa que el dia 25 de gener de 2014, es va fer a la Rambla de la Sobirania el Campionat de Petanca. 
 
-Informa dels actes del dia  26 de gener de 2014 a la Piscina coberta. 
 
-Informa dels cursos de monitors de futbol  del 10 de gener al 25 d’abril, que organitza la Federació Catalana de 
Futbol i la Penya Blaugrana de Vallirana. 
 
SRA. R. GARCIA: 
 

Informa de les activitats de la Regidoria de Joventut Cooperació i Igualtat. 
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-Informa que durant la propera setmana se’ls passarà la Memòria Anual de Joventut i la comparativa de les agendes 

2011, 2012 i 2013. 

 

-Informa que es valora molt positivament la nova ubicació del Casal de Joves i comenta que en l’agenda jove han 

pogut fer-se 22 cursos mes que el 2012 i que el nivell  d’usuaris ha pujat un 30%. 

 

SR. O. SUÑÉ: 

 

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

 

-Felicita la feina feta pel Cos de Policia pel que fa a detencions de persones que estaven en busca i captura,, 

violència de gènere i d’altres, amb aquestes intervencions és garanteix encara més la seguretat del poble de 

Vallirana, i desitja que continuïn amb aquesta línia. 

 

-Informa que avui ha estat presentat oficialment el nou Pla Local de Seguretat Viària, pel Director de Trànsit, i que 

està a disposició de qualsevol grup que vulgui consultar-lo. 

 

SRA. E. ROMERO: 

Informa de les diferents activitats de la  Regidoria de Recursos Humans. i Participació Ciutadana. 
 
-Informa que a finals de desembre van tenir llocs quatre contractacions del Pla d’Ocupació, els quals son per fer un 
projecte d’accessibilitat i condicionament dels espais públics de Vallirana i s’han contractat a dos encofradors, un 
paleta i un peó. 
 
-Informa que actualment hi ha tres persones de pràctiques destinades a diferents departaments de l’Ajuntament, 
comenta que a primers de febrer hi haurà un altre incorporació. 
 
-Informa que a nivell d’oferta pública d’ocupació s’estan ultimant les Bases de Caporal de Promoció interna i una 
Base per l’oferta de treballa de la plaça de Treballadora Social, es farà una borsa de treball de cara a les futures 
vacants temporals que puguin sorgir. 
 
-Informa que des de la Diputació de Barcelona han sorgit uns altres Plans d’Ocupació on l’import atorgat, és de 
35.772,00 euros per l’any 2013 i de 35.772,00 pel 2014, i que aquest últim el podran gaudir també pel 2015 i que en 
breu sortiran publicitades  les possibles vacants que puguin sorgir d’aquests Plans d’Ocupació per gent que estigui a 
l’atur, que sigui de Vallirana, etc. etc. 
 
-Informa que a nivell de Conveni s’ha implantat el sistema de retribució flexible mitjançant la contractació d’una 
assegurança mèdica mb la companyia SANITAS, a la qual poden acollir-se els treballadors de l’Ajuntament i de  
moment s’han donat d’alta 11 treballadors. 
 
SR. J. MILÀ: 

Informa de les diferents activitats de la Regidoria de Promoció Econòmica i noves Tecnologies. 
 
-Informa que el mes de desembre va finalitzar el primer Projecte de Cooperatives que es feia a Vallirana, el qual ha 
tingut una certa anomenada, seguidament fa una explicació sobre mateixes i diu que és un model que no exclou cap 
altre, però si que possibilita que la gent s’atreveixi a fer autoocupació. 
 

SR. J. URREA: 

Informa de les activitats de la Regidoria d’Urbanisme Habitatge i Mobilitat. 
 
-Informa que per ampliar una mica el tema de contractació que ha comentat la Sra. Romero diu que des de primers 
d’aquest any aquests dos encofradors, un paleta i un peó, estant treballant i en aquests moments estan fent la 
primera fase de remodelació i reordenació del passatge Lluis Companys, comenta que està previst que acabin aviat, 
i entraran a fer la segona fase del carrer Riera. 
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Comenta que aquest Ple també inclou un tema de formació, i així durant uns mesos tindran feina i formació, espera 
que d’aquesta manera  en un futur puguin trobar feina. 
 
SR. ALCALDESSA: 

 
Informa i dona compte dels següents temes: 
 
-DONA COMPTES JUNTES DE GOVERN LOCAL  (De 13 de novembre de 2013 a 8 de gener de 2014) 
 
-DONA COMPTE DECRETS (De 23 de novembre 2013 a 13 gener 2014) 
 
-Informa que s’ha publicat des de l’Equip de Govern el Pla d’Actuació Municipal i que ja s’ha rebut a tots els 
domicilis, també està penjat a la web. Comenta que en el mateix el que s’especifica son algunes de les actuacions 
mes rellevants fetes els dos primers anys de govern i desprès es detallen les actuacions que volen fer amb el que 
queda de legislatura. Espera que es compleixin els seus objectius. 
Comenta que en una de les fulles es parla del Pla de Participació Ciutadana, diu que estava planificat per fer-ho el 
diumenge dia 19 de gener i estava dins de les activitats de la Festa de Sant Sebastià però al ploure ho van tenir que 
cancel.ar. Esta previst fer dins de la fira de salut i natura i paral·lelament el que faran serà reunir-se amb totes les 
entitats del municipi per recollir de primera mà i individualment quines son les seves inquietuds i percepcions sobre 
aquest Pla, ja que l’objectiu es tirar-ho endavant amb la participació tant de la ciutadania com de les entitats. Explica 
que també han posat quin era el cost de la publicació i també de la distribució, tanmateix diu que si  no ho han 
publicat abans es perquè realment volien saber quina era la situació real de les finances municipals, per tal de poder 
fer un Pla d’Actuació molt realista amb la situació que té l’Ajuntament. 
 
-Informa que pel que fa al tema de la Variant tenen algunes noticies sobre les últimes actuacions que s’han realitzant 
comenta que van fer una inauguració el dia 28 de desembre de la variant això va ser a proposta de la Comissió de la 
Variant i va ser un acte de protesta però a la vegada festiu i lúdic, que va tenir bastanta repercussió a nivell dels 
mitjans de comunicació. 
Arran de tot això, durant aquesta setmana s’han produït unes declaracions de la Ministra Pastor que va estar pel 
Baix Llobregat i va dir que les obres de la variant de Vallirana s’iniciarien el 2014. Recorda que el propi PP amb 
Dolors Montserrat, filla va venir a explicar-nos que el PP en els Pressupostos Generals de l’Estat van assignar 200 
mil euros, per iniciar les obres al 2014. Amb aquella reunió ells li van comentar que amb aquesta esmena només és 
tenien en compte  30 milions d’euros, però que l’obra tal i com estava necessitava 77 milions d’euros, llavors va dir 
que eren 30 milions d’euros, i va donar altres argumentacions. La realitat és que algú del Ministeri per sort s’ha 
adonat i han canviat els números. (continua fent una explicació sobre aquest tema, i diu que a la pàgina web hi ha 
tota la informació), està previst que acabin el 2017 o 2018. 
Agraeix a tots els Grups Polítics del Parlament de Catalunya, que aquest dimecres van votar de forma unànime a 
una proposta de resolució que es va fer des del PSC però que comptava també amb una esmena de CiU la quan 
també es va aprovar en la qual es deia que les obres de la Variant de Vallirana s’iniciessin de forma immediata per 
tal que l’obra estigues a disposició de la gent al 2015, i tothom va votar a favor. Estant molt contents de que això 
sigui d’aquesta manera, espera que d’una vegada per totes s’acabin les obres. També estan a l’espera d’una reunió 
amb el Secretari d’Infraestructures. 
Per acabar vol fer un retret al Grup de CiU, perquè ja sap que la persona que va a la Comissió de la Variant, per 
motius laborals no hi pot assistir a moltes de les reunions, però no és de rebut que desprès es desmarquin de les 
pròpies actuacions que fa la Comissió de la Variant, creu que això no està be, si realment creuen que les decisions 
que pren la mateixa no els hi agraden, doncs que hi vagin i facin les propostes que creguin mes convenients, per tal 
de que les obres es puguin iniciar de forma immediata. 

 
SR. J. MILÀ: 

-Comenta que a nivell de Consell Comarcal van ser molt durs amb la proposta que hi havia de pressupostos i ara 

estan preparant una nota agraïment a aquest senyor i també al Ministeri de Foment que recollís les recomanacions 

fetes per l’Ajuntament de Vallirana en el tema que tots s’havien posat d’acord en que l’obra si es començava 

s’acabava. Comenta que això ha anat força be i tots estan esperant la reunió amb el Secretari d’Estat que suposa 

que servirà perquè els hi donin la data definitiva de quan be l’empresa ja que això és una bona senyal, i que les 

dotacions pressupostàries son les adients per acabar l’obra. 

Nº 20. - PRECS I PREGUNTES 
 



47 

 

SR. IVAN GARCIA: 
 
Intervé i diu que ha parlat amb la Dolors (filla) i li ha comentat que el tema de la visita a Madrid està pendent de 
tancar, ja que hi hagut un altre problema que han tingut que avançar, però que en dues o tres setmanes, els 
avisaran per fer aquesta visita. Continua dient que aquesta senyora li va comentar que encara que volguessin fer 
l’obra rapidíssim es com si vinguessin a casa a fer una reforma i diem que no la volem amb un mes sinó amb tres 
dies, per més diners que es paguin no es pot acabar. Creu que si s’acaba al 2017 està força be, son tres anyets. 
(fa una explicació sobre el tema), i els hi diu que tindran més noticies bones. 
 
SR. T. GIBERT: 
 
Intervé i diu que ell des de que es va constituir la Mesa de Seguiment per la Variant no havia faltat mai en cap reunió 
fins que es van deixar de celebrar el dia que estava establert, ho feien els dijous i quan es va proposar en canvi als 
divendres per a la incorporació de nova gent, ell ja va demanar per activa i per passiva que aquest dia per motius 
laborals no podia assistir-hi els divendres. Independentment d’això si a ningú li sembla una raó suficient pensa que a 
lo millor no li volen, per tant demana que no li tirin en cara, ja que no hi ha pogut participar ni col·laborar amb 
aquests actes degut a que és l’únic dia que no pot. 
 
Li comenta a l’Ivan Garcia que la intervenció que ha fet no tenia res a veure amb aquest punt i treure tonteries en 
aquest context com a cosa lúdica participativa és molt maco. 
 
Li demana al Sr. Secretari o a l’Interventor si pot fer un informe de la certificacions presentades i dels abonaments 
fets en cada termini de l’obra del Pàrquing soterrani de la Rambla de la Sobirania. 
 
SR. J. ALEMANY: 
 
Intervé i comenta que pel que fa al tema de la Variant no en parlarà només vol dir que posar “aigua al vi” i ho deixa 
aquí, tampoc el fet d’estar o no a la comissió ha de voler dir que siguin còmplices del que vulguin fer. 
 
Comenta que no ha sentit en cap Informació de l’Alcaldia ni de la regidora de Recursos Humans res referent al que 
ja es sap, que es una primera sentencia, per cert desfavorable als interessos de l’Ajuntament pel que fa a 
l’acomiadament d’algunes de les treballadores de la Llar d’Infants, a ell li ha arribat de que es negativa per 
l’Ajuntament i ho be s’ha d’admetre aquesta treballadora o be s’haurà d’indemnitzar. Demana que li diguin  que es el 
que pensar fer i quin cost te això per l’Ajuntament. 
 
SR. ALCALDESSA: 
 
Respon que estan a l’espera de poder tenir aquesta reunió i que la bona noticia que falta sigui que les obres de la 
Variant s’avancen i que ja comencen . 
 
Pel que fa a la proposta que ha de sortir de la Comissió de la Variant de poder fer una festa aprofitant el dissabte 28 
de desembre dia dels Innocents, diu que potser hi ha gent que no li va agradar, però creu que van tenir una bona 
repercussió en els mitjans de comunicació, creu que va ser un encert donar-li un caire festiu, lúdic aprofitant el dia 
dels Innocents. Comenta que a nivell de costos va ser mínim ja que la xocolatada no va arribar a 150 euros, els 
inflables 500 euros i el grup de música aproximadament sobre uns 150 euros, es a dir que en total no arribaven ni 
als 1000 euros, pensa que no es un cost excessiu. 
 
Li recorda al Sr. Gibert que es va modificar el dia per la incorporació de la ciutadania que demanava que és fes el 
divendres per la tarda, en tot cas poden provar a veure si va be fer-la un altre dia. Repeteix que si ell en concret no 
pot anar, hi ha 6 persones al grup de CiU que hi podrien assistir i passar-li la informació, per aquest motiu feia el 
retret no a la seva persona ni molt menys ja que considera que sempre ha estat una persona molt implicada amb 
tots els temes de la Variant, sinó cap al Grup de CiU en el sentit de que persones d’aquest grup fan manifestacions 
públiques en contra de la decisió que va prendre la Comissió de la Variant. 
Com ja saben la decisió d’aquest Equip de Govern es la d’anar sempre tots junts en aquest tema de la Variant i fer 
les coses d'una manera unànime, tal i com va fer el Parlament, aquesta ha sigut sempre la voluntat, insisteix en que 
vingui alguna persona, i explica també que es fan unes actes que com a molt al cap d’una setmana ja les tenien i 
allà es fa constar tot el que s’ha parlat. 
 
Responent pel que fa al informe de la certificacions presentades i dels abonaments fets en cada termini de l’obra del 
Pàrquing soterrani de la Rambla de la Sobirania, li comenta que el Secretari ja veurà si es preceptiu o no fer el 
mateix. 
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La Sra. Elisabet Romero, explica que es veritat que ha sortit una sentencia d’una de les monitores de menjador que 
va presentar una demanda. Diu que no faran cap recurs en contra i tampoc es pot readmetre perquè ara mateix no 
hi ha lloc, i el que faran serà indemnitzar i pagar. Comenta que la indemnització total està calculada de 6.366,00 
euros, ells van calcular una indemnització de 1.887,00 euros i la diferència és de 4.400,00, perquè el Jutge ha 
estimat que l’antiguitat d’aquesta persona no és del 2007 que és quan va guanyar la plaça d’indefinida sinó que ha 
considerat que degut als contractes de concatenació, aquesta que fan cada any,  l’antiguitat hauria d’esser del 2004, 
es a dir que havia d’haver d’estat reconeguda com a indefinida no fixa des del 2004, per això puja aquest import, 
però evidentment l’Ajuntament no posarà cap mes recurs. 

 
 
 
I sense cap més temes a tractar,  la Sra.Alcaldessa aixeca la sessió quan són les  21,19  hores. 
De la que s’estén la present acta, que en dono fe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


