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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE ORDINARI DE 
L’AJUNTAMENT EL DIA 30 DE JULIOL DE 2015 
 

 

Vallirana, 30 de  juliol  de 2015   
 

Al Saló d´Actes de la Casa Consistorial es reuneix la Corporació Municipal per celebrar sessió 
ordinària, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa; hi assisteixen els següents senyors i 
senyores prèviament convocats: 
 
Del Grup PSC-PM 
 
-Sra. EVA-MARIA MARTINEZ  MORALES 
-Sr. OSCAR SUÑE MARÍN 
-Sra. ELISABETH ROMERO SALGUERO 
-Sr. JORDI URREA  CLOS 
-Sra. NÚRIA RUIZ LÓPEZ 
-Sra. RAQUEL GARCIA TORRADO 
-Sr. JUAN-MANUEL ARRABAL GALISTEO 
-Sra. MARIA ÍSABEL VILLAFAINA BARRETO  
-Sr. ALEJANDRO LLORCA PÉREZ  
-Sr. ALEJANDRO LAFONT  ROGEL  
 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL ERC-AM 
 
 
-Sra. MONTSERRAT ZAPATA YERGA 
-Sra. ÀLIA KIRCHNER GIMÉNEZ 
 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ   CIU 
 
-Sr. JOSEP BUSQUET BOSCH  
 
SÍ ES POT VALLIRANA-SI SE PUEDE VALLIRANA-ENTESA   SPV-E 
 
-Sr. JOSÉ ÁVILA FORGA 
 
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   C’s 
 
-Sr. ENRIQUE GIRALDEZ HUERTA 
 
JUNTS PER VALLIRANA-POBLE ACTIU   PA 
 
-Sr. OMAR RODRIGUEZ BELLO 
 
Assistits pel secretari, Sr. Pablo Fernández Fernández 
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Assistits pel Sr. Javier Goytisolo Marquinez, interventor municipal 

Oberta la sessió per la presidència, i un cop comprovada l´existència del quòrum que cal perquè 

pugui ésser iniciada, a les 20 hores, es passa a tractar els assumptes inclosos a l´Ordre del Dia: 

N. 1. APROVACIÓ DE L’ ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI 

DE 25 DE JUNY DE 2015 

Es passa a votació l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari de 25 de juny de 2015 

Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
 

N. 2.  PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE 

PERSONAL DE L’AJUNTAMENT 

Llegeix i explica aquest punt la Sra. Elisabeth Romero Salguero. 

Atès que la modificació de la plantilla de personal de la corporació per a l’any 2015 s’ha elaborat 

en compliment del que disposen l'article 291.1 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de 

règim local de Catalunya, i els articles 25 i 28.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 

s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.  

Atès que l’interventor ha emès un informe acreditant que hi ha consignació suficient en el 

pressupost municipal per atendre la despesa de la modificació de la plantilla i que les retribucions 

per als empleats públics municipals s’han calculat d’acord amb la Llei de Pressupostos Generals 

de l’Estat. 

Atès que la plantilla de personal funcionari continua estructurada per escales, subescales, 

classes i categories d’acord amb el que estableix el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 

s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

Atesa la jubilació de la persona que ocupava la plaça de tècnic/a mitjà/ana de gestió tributària, en 

règim de personal laboral fix, i tenint en compte que d’acord amb l’article 132 del Reial Decret 

Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals 

vigents en matèria de Règim Local, correspon als funcionaris de carrera el desenvolupament 

dels llocs de treball que tinguin atribuïdes les funcions assenyalades a l’article 92.3 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril. 

Atès que l’article 92.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableix que correspon exclusivament als 
funcionaris/es de carrera al servei de l’Administració local l’exercici de les funcions que impliquin 
la participació directa o indirecta en l’exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda dels 
interessos generales. I igualment són funcions públiques, reservades a funcionaris/àries de 
carrera, aquelles que suposin exercici d’autoritat i, en general, aquelles que en el 
desenvolupament de la llei siguin reservades als funcionaris/àries per a la millor garantia de 
l’objectivitat, imparcialitat i independència en l’exercici de la seva funció. 
 
Per tot això que s’ha exposat i tenint en compte que l’exercici de la gestió tributària està inclosa 
en aquesta reserva de funcions, es proposa reconvertir la plaça de tècnic/a mitjà/ana de gestió 
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tributària, en règim de personal laboral fix, en una plaça de tècnic/a superior de l’escala 
d’administració general, subescala tècnica, classe tècnica superior, en règim de personal 
funcionari. 
 
Així mateix, es proposa modificar la situació d’una plaça vacant de tècnic/a mitjà/ana, en règim 

de personal funcionari, que passa a estar ocupada; ja que durant el mes de febrer s’hi va 

incorporar una persona que estava en situació administrativa d’excedència amb reserva del lloc 

de treball. I també es proposa modificar la plaça d’Oficial 1a de jardineria que passa a estar 

vacant per jubilació.  

Respecte al personal laboral, les places segueixen estructurades en categories i les places 

equivalents s’associen per categories i subgrups. 

I l’única proposta de modificació que cal ressaltar és la d’una plaça d’administrativa que estava 

vacant i ha passat a estar ocupada. 

En relació a l’article 65 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i 

administratives, que ha introduït una disposició addicional setena en la Llei 16/1991, de 10 de 

juliol, de les Policies locals de Catalunya, que disposa que els funcionaris/àres dels cossos de 

policia local de les categories d’agent i caporal de l’escala bàsica es classifiquin, a efectes 

administratius de caràcter econòmic, en el grup C1. 

L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base resultant de la 

classificació en el grup C1 es dedueix de les retribucions complementàries de la relació de llocs 

de treball corresponent. 

Aquesta reclassificació a efectes administratius de caràcter econòmic no comporta la necessitat 

de modificar la plantilla de personal, atès que d’una banda l’escala bàsica (agents i caporals) 

continua sent classificada en el grup C2, un cop modificat l’article 24.2 de la Llei 16/1991, per 

adaptar-la als nous grups de classificació regulats a l’article 76 de l’EBEP, i d’altra banda perquè 

es disposa expressament que la classificació té efectes administratius de caràcter econòmics 

però no comporta equivalència o reconeixement en l’àmbit acadèmic, docent o educatiu. 

Atès que l’esmentada modificació de la Llei no ha suposat una veritable reclassificació que 

suposi un pas real al grup de classificació C1, cosa que sí que hauria suposat una modificació de 

la plantilla, tal com recull l’informe de 25 de maig de 2015 de la Subdirecció General de 

Coordinació de la Policia de Catalunya on es recull que l’escala bàsica (agents i caporals) 

continuen en el grup de classificació C2 i, per tant, no s’ha de fer un canvi en les plantilles 

orgàniques, sense que la reclassificació administrativa de caràcter econòmic al grup C1 suposi 

afectació a les titulacions requerides per l’accés o per la promoció professional. 

Atès que d’acord amb l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el Ple és l’òrgan competent 

per aprovar la plantilla de personal  

Atesa la proposta realitzada per la Regidoria de Recursos Humans, Serveis Generals i 
Participació Ciutadana i transparència. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa celebrada el 23 de juliol de 2015. 



4 
 

 
Es proposa al Ple de la Corporació: 
 
PRIMER. Aprovar la modificació plantilla del personal al servei de la corporació, que comprèn 

tots els llocs de treball reservats al funcionariat de carrera i al personal laboral, que figura en el 

pressupost i que s’adjunta en aquesta proposta d’acord.  

SEGON. Publicar la plantilla íntegra del personal de la corporació i el resum del pressupost al 

tauler d'anuncis de la corporació, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.  

TERCER. Trametre còpies certificades de la plantilla a l’Administració de l'Estat i al Departament 

de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat, en el termini de trenta dies des de la 

seva aprovació.  

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

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

PSC (10 vots), ERC (2 vots),  SÍ ES POT (1 vot), CIUTADANS (1 vot) JUNTS PER 

VALLIRANA (1 vot) i  l’abstenció de CiU (2 vots) 

 

En aquest punt s’incorpora al Ple el regidor de CiU Sr. Teòfil M. Gibert Bertrán. 

N. 3. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 

TREBALL DE L’AJUNTAMENT 

Llegeix i explica aquest punt la Sra. Elisabeth Romero Salguero. 

Atès que la Relació de Llocs de Treball és un instrument tècnic d’ordenació del personal i de 
racionalització de les estructures administratives, d’acord amb les necessitats dels serveis, 
mitjançant el qual es determinen les necessitats de personal, es defineixen els requisits exigits 
per al desenvolupament dels llocs de treball i es classifiquen tal com tipifica l’article 74 de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

Atès que, un cop celebrades les eleccions municipals del proppassat 24 de maig de 2015, s’ha 
constituït un nou Ajuntament, s’han reorganitzat les necessitats de les diferents àrees per a una 
millor prestació dels serveis municipals i s’ha adequat la Relació de Llocs de Treball a aquesta 
reorganització. 
 
L’Àrea de Règim Intern i Planificació Econòmica passa a denominar-se Àrea de Règim Intern, 

Innovació i Projectes; i el Departament de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, que estava 

dins d’aquesta àrea, es trasllada organitzativament a l’Àrea de Serveis Territorials i Economia 

Local; l’Àrea de Serveis a la Persona es manté amb la mateixa organització. 

Dins l’Àrea de Règim Intern, Innovació i Projectes es modifica el lloc de treball de Cap de Gestió 

Tributària, en règim de personal laboral fix, d’acord amb l’article 132 del Reial Decret Legislatiu 

781/1986, de 18 d’abril, que tipifica que correspon als funcionaris/àries de carrera el 

desenvolupament dels llocs de treball que tinguin atribuïdes les funcions assenyalades a l’article 
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92.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, pel lloc de treball de Coordinador/a Serveis Econòmics i 

Gestió Tributària, en règim de personal funcionari. 

Dins de l’esmentada àrea, l’OAC passa a dependre organitzativament de Recursos Humans i 

Serveis Generals, amb l’adscripció de tres llocs de treball: un/a administratiu/iva, un/a auxiliar 

administratiu/iva i un/a conserge; l’altre lloc de treball d’auxiliar administratiu/iva que estava 

adscrit a l’OAC passa a donar suport a Intervenció. 

D’altra banda, també s’ha de modificar el subgrup i el complement específic dels llocs de treball 
d’agents i caporals, amb la condició de funcionaris de carrera, d’acord amb la disposició 
addicional setena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals contingudes a la Llei 
d’acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015. 
 
Aquesta modificació s’aplicarà de forma que l’increment retributiu en el sou base derivat del canvi 
de classificació del grup C2 al C1 es produirà reduint la mateixa quantitat al complement 
específic, sense afectar al complement de destinació. 
 
Atès que tot això implica una modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de 

Vallirana. 

D’acord amb l’article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció 

pública que estableix que les corporacions locals formaran la relació de llocs de treball existents 

en la seva organització. 

Atès el que disposen els articles 29 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel 

qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 

Catalunya en matèria de funció pública. 

Atès l’article 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de personal 

al servei de les entitats locals de Catalunya, que determina els documents que s’han d’incorporar 

en la relació de llocs de treball. 

Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans 

de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de 

les administracions públiques, s’ha dut a terme la corresponent negociació amb els òrgans de 

representació del personal funcionari i laboral. 

Atès que, d’acord amb 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 que aquesta modificació no té cap repercussió a efectes de dotació pressupostària. 

Atès l’Informe d’Intervenció d’acord amb el qual es constata que existeix consignació 

pressupostària suficient per aprovar aquesta modificació de la relació de llocs de treball. 

Atès que d’acord amb l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el Ple és l’òrgan competent 

per aprovar la plantilla de personal. 



6 
 

 
 
Atesa la proposta realitzada per la Regidoria de Recursos Humans, Serveis Generals i 
Participació Ciutadana i transparència. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa celebrada el 23 de juliol de 2015. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació: 
 
PRIMER. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Vallirana, que 

comprèn els llocs de treball reservats a personal funcionari i laboral de la corporació, així com la 

documentació corresponent annexa, en el següent sentit: 

 Reorganitzant les necessitats de les diferents àrees per a una millor prestació dels serveis 
municipals, i 

 Modificant el subgrup i el complement específic dels agents i caporals, funcionaris de 
carrera, d’acord amb la disposició addicional setena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les 
policies locals contingudes a la Llei d’acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2015. 

 

SEGON. Publicar l’esmentada relació en el tauler d'anuncis de la corporació, en el Butlletí Oficial 

de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

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. 

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

PSC (10 vots), ERC (2 vots),  SÍ ES POT (1 vot), CIUTADANS (1 vot) JUNTS PER 

VALLIRANA (1 vot) i  l’abstenció de CiU (2 vots) 

 

En aquest moment abandona el Ple la regidora Sra. Elisabeth Romero Salguero, per 

motius de maternitat. 

SRA. ALCALDESSA: Comenta que el motiu pel qual abandona el Ple la Sra. Romero és perquè ha sigut mare fa 

una setmana. Els ha acompanyat en aquests dos punts, ja que actualment la normativa fa que els regidors electes 

no puguin gaudir de cap mena de substitució per temes de malalties, baixes per maternitat, o altres, i si una persona 

està en aquest cas amb baixa maternal o assisteix al Ple, o el seu vot i la seva paraula no poden ser substituïts per 

cap altra persona. Continua dient que des del Grup del PSC, en quatre ocasions en la legislatura passada, han 

presentat diverses mocions per tal de reclamar que es modifiqui la Llei, ja que en molts llocs ja es fa de manera 

telemàtica. 

 

N. 4. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 8/2015 

Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa.  
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Comenta que els regidors han tingut a sobre la taula una proposta d’aquesta modificació que és 

una esmena; per tal de poder acomplir amb el que marca la normativa, primer haurien de votar 

aquesta esmena, que bàsicament consisteix a incorporar 10.000 euros amb l’última part dels 

acords, quan es fa referència a les transferències de crèdit, és a dir que en aquest apartat el que 

es fa és incorporar a la banda de despeses aquests 10.000 euros desglossats en 6 partides i 

destinats al tema de manteniment d’edificis. Surten de la previsió que s’ha fet des d’Intervenció 

amb el tema d’interessos, tant a curt com a llarg termini. També es fa una petita esmena del 

càlcul del romanent de tresoreria que està disponible. Tot seguit es vota la inclusió d’aquesta 

esmena. 

Votació: Aprovat per UNANIMITAT 

 

FONAMENTS DE DRET 

 
- Articles 177, 179 i 180 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 
 
- Articles 35 a 42 del Reial Decret 500/1990 
 
- Articles 6, 8 i 11 de les Bases d’Execució del Pressupost 
 
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 

 

ANTECEDENTS  

 

I Crèdits extraordinaris 

Vistes les sol·licituds dels diversos departaments de crear les partides següents no previstes 

inicialment al Pressupost de 2015: 

Orgàn Prog. Econom. Descripció Import

221 13200 64000 Nou programa Policia 13.249,50

432 92900 21200 Serveis comunitaris-situacions d'emergencies 7.570,27

432 93300 63200 Casa mestres 49.068,75

446 16200 62300 Reforç seguretat deixalleria 26.580,48

Total 96.469,00  

Atès que els gestors dels serveis afectats manifesten que les següents partides objecte de baixa 

no tenen despeses compromeses amb càrrec a aquestes dotacions: 

 

Orgàn Prog. Econom. Descripció Import

128 92002 63600 Serveis info centrals -equips processament informació 1.749,50

221 13200 20405 Leasing motos 2.500,00

221 13200 22190 Material tècnic especial 9.000,00

611 92900 61900 Fons de contigència 34.150,75

Total 47.400,25  
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Vist el decret de 7 de maig de 2015 pel qual s’aprova la Liquidació del Pressupost de 

l’Ajuntament de Vallirana de l’exercici 2014 amb un romanent de tresoreria per a despeses 

generals de 2.246.280,19 euros, i que aquest romanent ha estat parcialment utilitzat per finançar 

les modificacions pressupostàries 5/2015 amb 78.635,47 euros per a crèdits extraordinaris i 

799.949,26 euros  per a suplements de crèdits, i 6/2015 per a la incorporació de 437.872,30 

euros de romanents de crèdit de 2014, destinats a inversions, raó per la qual en el moment de 

fer-se aquesta modificació el saldo disponible és de 929.823,16 euros.    

II Suplements de crèdit 

Vista la necessitat de suplementar les partides següents per despeses sobrevingudes al llarg de 

2015: 

- La partida 432 15105 60901 “Inversions en infraestructures” amb 37.000,00 euros 

    - La partida 432 45900 60800 “Construcció Pont Selva Negra” amb 64.692,54 euros per 
cobrir el modificat del contracte realitzat a l’empara de l’article 160 del Reglament de 
Contractes de les Administracions Públiques 
 

- La partida 611 01100 35200 “Interessos de demora” en 214.500,00 euros per l’obligació 
de complir la resolució judicial d’abonar al Sr. Manuel Sánchez Saura els interessos de 
demora meritats pel preu just derivat d’un procediment d’expropiació. 

 

Atès el Decret de 7 de maig de 2015 pel qual s’aprova la Liquidació del Pressupost de 

l’Ajuntament de Vallirana de l’exercici 2014 amb un romanent de tresoreria per a despeses 

generals de 2.246.280,19 euros, i que aquest romanent ha estat parcialment utilitzat per finançar 

les modificacions pressupostàries 5/2015 amb 78.635,47 euros per a crèdits extraordinaris i 

799.949,26 euros  per a suplements de crèdits, i 6/2015 per a la incorporació de 437.872,30 

euros de romanents de crèdit de 2014 destinats a inversions, raó per la qual en el moment de 

fer-se aquesta modificació el saldo disponible és de 929.823,16 euros.     

 

III Transferències de crèdit 

 

Vistes les transferències de crèdit sol·licitades o autoritzades pels departaments i les necessitats 

i disponibilitats de gestió pressupostària comprovades pels Serveis Econòmics que es detallen a 

l’expedient. 

Considerat també l’informe de l’Interventor. 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa de data 23 de juliol de 2015. 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
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Primer. Aprovar els següents crèdits extraordinaris: 

 

Orgàn Prog. Econom. Descripció Import

221 13200 64000 Nou programa Policia 13.249,50

446 16200 62300 Reforç seguretat deixalleria 26.580,48

Total 39.829,98  

 

Segon. Aprovar les següents baixes de crèdits per al finançament dels anteriors crèdits 

extraordinaris: 

 

Orgàn Prog. Econom. Descripció Import

128 92002 63600 Serveis info centrals -equips processament informació 1.749,50

221 13200 20405 Leasing motos 2.500,00

221 13200 22190 Material tècnic especial 9.000,00

611 92900 61900 Fons de contigència 26.580,48

Total 39.829,98  

 

Tercer. Aprovar aquest crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de Tresoreria per 

a inversions financerament sostenibles: 

 

Orgàn Prog. Econom. Descripció Import  

432 93300 63200 Casa mestres 49.068,75  

 

Quart. Aprovar els següents suplements de crèdits finançats amb romanent líquid de 

Tresoreria per a inversions financerament sostenibles: 

Orgàn Prog. Econom. Descripció Import

432 15105 60901 Inversions en infraestructures 37.000,00  

432 45900 60800 Construcció Pont Selva Negra 64.692,54  

 

Cinquè. Aprovar aquest suplement de crèdit finançat amb Romanent líquid de Tresoreria: 

Orgàn Prog. Econom. Descripció Import  

611 01100 35200 Interessos de demora 214.500,00  
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Sisè. Aprovar les següents transferències de crèdit: 

Partides augmentades  

Orgàn. Prog. Econom. Descripció Import

313 23100 48000 Suport familiar 15.000,00

313 23101 22699 Benestar social. Atencio a la dona 5.160,00

313 23103 48000 Ajuts urgència social. Subministraments 14.900,00

313 23103 48100 conveni targetes ub. Alimentació fresca i higiene 15.000,00

313 23106 48000 Ajuts suport educatiu 15.000,00

313 23107 22700 Foment teleassistencia 10.000,00

423 32000 62600 Escola adults - mobiliari pissarra electronica 500,00

432 15000 22706 Adm.gral.habitatge - Estudis i treballs tecnics 6.522,51

432 15104 27000 Execucions subsidiaries sentència 1.000,00

444 15101 20200 Brigada d'obres-arrendaments d'edificis i altres construccions 508,10

444 15101 21400 Brig. Obres - rep/mant conserv. Elements transport 7.500,00

451 33802 20200 Cultura - lloguer magatzem 150,00

621 43200 22699 Pla de turisme 10.000,00

621 43302 22699 Pla Desenvolupament local 20.000,00

621 43302 47300 Subvencio dinamitzacio comercial 3.000,00

Total 124.240,61  

 

Partides reduïdes 

 

Orgàn. Prog. Econom. Descripció Import

611 93400 22708 Recaptació. Serveis de recaptació 15.000,00

611 93400 22708 Recaptació. Serveis de recaptació 5.160,00

611 01100 31001 Deute llt. Interessos 14.900,00

611 01100 31001 Crèdits a ct. Interessos 15.000,00

611 93400 22708 Recaptació. Serveis de recaptació 15.000,00

611 93400 22708 Recaptació. Serveis de recaptació 10.000,00

611 93400 22708 Recaptació. Serveis de recaptació 500,00

621 24101 22602 Foment de l'ocupació 6.522,51

611 93400 22708 Recaptació. Serveis de recaptació 1.000,00

611 93400 22708 Recaptació. Serveis de recaptació 508,10

444 92900 20600 Camió Brigada renting 7.500,00

611 93400 22708 Recaptació. Serveis de recaptació 150,00

621 24101 22606 Cursos formacio ocupacional 10.000,00

621 24101 22606 Cursos formacio ocupacional 20.000,00

611 93400 22708 Recaptació. Serveis de recaptació 3.000,00

124.240,61  

Setè. Publicar aquesta modificació del Pressupost de 2015 al Butlletí Oficial de la Província i al 

tauler d’anuncis de la Corporació, una vegada sigui aprovada pel Ple municipal. 

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

convenient. 
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SRA. À. KIRCHNER: Hi intervé i  pregunta, per tal de veure  si ho ha entès bé. En les partides reduïdes els ha cridat 

l’atenció que es reduïssin del foment de l’ocupació i de cursos de formació ocupacional. Han consultat el pressupost i han 

vist que eren bastant elevades. Demana que els expliquin el motiu d’aquesta reducció. 

SR. J. AVILA: Hi intervé i manifesta que a ells també els ha cridat l’atenció la reducció que es fa del foment de 

l’ocupació i de cursos de formació ocupacional; demana també una explicació ja que considera que aquests temes també 

són molt importants amb l’atur que hi ha. 

També en les inversions en infraestructures hi ha 64.692 euros que van a la construcció del Pont de la Selva Negra. 

Pregunta si són diners extres als pressupostos, o bé si s’estan pagant encara. 

SR. J. URREA:  Hi intervé i respon al Sr. Avila. Li diu que ja els farà entrega de números concrets  i els  informes tècnics 

que justifiquen aquestes despeses. Explica que l’obra es va licitar en números rodons per poc més de  600.000 euros i al 

final ha acabat costant 700.000. Quan ells van adjudicar per aquests 600.000 i escaig euros, van ser molt alegres i van 

pensar que la partida la tenien de 800.000 euros, i el que van fer en la modificació de crèdit va ser treure allò que tenien 

pressupostat  però que no ho gastarien perquè havien adjudicat per menys, és a dir que van treure tot el que sobrava, 

però al final ho han hagut de tornar a afegir perquè han sortit uns extres. 

SRA. ALCALDESSA: Hi intervé i respon pel que fa a les partides de la Àrea de Promoció Econòmica. Diu que 

bàsicament hi ha aquesta reducció de 30.000 euros, en l’àmbit de cursos de formació ocupacional, a causa que des del 

Departament els han comunicat que no s’exhauriria la partida. És a dir, que a l’any 2015 no es farien cursos de formació 

ocupacional. Continua dient que normalment el SOC fa les convocatòries per als cursos a finals d’any i a més cada cop 

és més exigent amb tots els requisits que s’han d‘acomplir, i es poden fer a cadascun dels centres, i per tant aquests 

diners es poden destinar a d’altres coses. (Continua fent una explicació sobre el tema.) 

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

PSC (10 vots), ERC (2 vots),  i  l’abstenció de CiU (2 vots), SÍ ES POT (1 vot), 

CIUTADANS (1 vot) JUNTS PER VALLIRANA (1 vot)  
 

N. 5. PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA 

COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ TERRITORIAL 

Llegeix i explica aquet punt el Sr. Jordi Urrea Clos. 

 

Relació de fets 

El Departament de Governació i Relacions institucionals informa de la necessitat de constituir la 
comissió de delimitació del terme municipal amb els municipis limítrofs, amb motiu de la nova 
constitució de la Corporació municipal, un cop celebrades les darreres eleccions municipals. 

Actualment tan sols s’ha formalitzat la delimitació de terme amb el municipi de Begues, i resta 
pendent realitzar aquesta delimitació amb els municipis limítrofs següents: Cervelló, Olesa de 
Bonesvalls, Torrelles de Llobregat i Subirats. 

Fonaments de dret 

El procediment de delimitació de termes municipals l’estableix el Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les 
entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. Segons l’article 27 
d’aquest Decret s'entén per delimitació el procés successiu per a la fixació de la línia de terme, la 
seva fitació i el mesurament dels termes municipals.  
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La tramitació de l’expedient per a la delimitació de termes municipals que estableix el Decret 
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, és 
la següent: 

1. Inici de l'expedient i nomenament de la Comissió Municipal de Delimitació (article 28)  

L'inici de l'expedient de delimitació correspon al Ple, amb el nomenament d'una comissió que 
ha de representar l'Ajuntament en les operacions de delimitació. Aquesta Comissió ha d'estar 
constituïda per l'alcalde, dos regidors, el secretari de l'Ajuntament i un tècnic. Si durant la 
tramitació de l'expedient de delimitació es produeix la renovació del consistori a causa d'un 
procés d'eleccions municipals, caldrà ratificar la Comissió Municipal de Delimitació que ja hi 
havia ol bé nomenar-ne una de nova. 

Per tot això, es proposa sotmetre al dictamen favorable de la Comissió informativa l’adopció dels 

següents acords: 

Primer. Constituir la Comissió de Delimitació de Vallirana, que haurà de dur a terme les 

operacions de delimitació i que estarà integrada pels següents membres: 

- Sra. Eva Maria Martínez Morales, alcaldessa 

- Sr. Jordi Urrea Clos, regidor d’Urbanisme i Barris 

- Sr. Alejandro Lafont Rogel, regidor de Transport i mobilitat, via pública, habitatge i POUM 

- Sr. Pablo Fernández Fernández, secretari de la corporació 

- Sr. Ferran Salvo Plazas, tècnic municipal 

Segon. Instar al Departament de Governació i relacions institucionals a iniciar els expedients de 

delimitació de termes pendents amb els municipis de Cervelló, Olesa de Bonesvalls, Torrelles de 

Llobregat i Subirats. 

Tercer.  Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals i als 

Ajuntaments de Cervelló, Olesa de Bonesvalls, Torrelles de Llobregat i Subirats. 

Quart. Notificar als propietaris de les finques afectades els acords i la data de les operacions de 

delimitació, una vegada l'Ajuntament hagi nomenat la seva comissió i hagi estat determinada la 

data de les operacions de delimitació. 

Cinquè. Facultar l'alcaldessa de la corporació o regidor en qui delegui perquè dugui a terme les 

actuacions necessàries per fer efectius aquests acords. 

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

SRA. M. ZAPATA: Hi intervé i manifesta que el vot del seu grup serà l’abstenció, pel fet que ha estat el Govern 

Municipal el que ha creat aquesta Comissió i també han triat els regidors que en formaran part. A més a més és molt 



13 
 

important per al desenvolupament del POUM i li sap greu que no hagin demanat opinió ni participació als grups de 

l’oposició. 

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

PSC (10 vots),  CiU (2 vots) i SÍ ES POT (1 vot),  i  l’abstenció d’ERC (2 vots), de 

CIUTADANS (1 vot) i de JUNTS PER VALLIRANA (1 vot)  

 

N. 6. PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE 

L’AJUNTAMENT ALS CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES 

Llegeix i explica aquest punt la regidora Sra. Isabel Villafaina Barreto. 

Atès que amb la renovació de la Corporació és necessari nomenar un representant de 

l’Ajuntament en els consells escolars dels centres educatius del municipi de Vallirana. 

Atès el que estableix el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centre educatius. 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa de data 23 de juliol de 2015. 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer. Nomenar la regidora Sra. Isabel Villafaina Barreta representant de l’Ajuntament en els 

consells escolars dels centres educatius del municipi de Vallirana. 

Segon. Comunicar aquest acord als Centres Educatius i a l’àrea d’ensenyament de l’Ajuntament. 

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

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

PSC (10 vots), CiU (2 vots),  SÍ ES POT (1 vot), CIUTADANS (1 vot), JUNTS PER 

VALLIRANA (1 vot) i  l’abstenció d’ERC (2 vots) 

 

N. 7. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 

DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT I NOMENAMENT DEL REPRESENTANT 

DE L’AJUNTAMENT  

Llegeix i explica aquest punt la regidora Sra. Núria Ruiz López. 

ANTECEDENTS DE FET 

Atès que el Consoci de Turisme del Baix Llobregat, mitjançant acord del seu Consell Plenari de 

data 25 de febrer de 2015, va aprovar inicialment la modificació dels seus estatuts, atesa la 

necessària adaptació a les modificacions normatives en matèria de règim local, tant en la Llei de 

Bases de Regim Local com en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, així 

com la Llei 15/2013, de 27 de desembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de 

reforma administrativa i a qüestions pràctiques derivades del funcionament diari observat durant 

els anys previs d’existència del Consoci de Turisme del Baix Llobregat. 
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Atès que l’esmentat expedient es va sotmetre a informació pública mitjançant el corresponent 

anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 23 de març de 2015 (CVE-Núm. 

de registre: 022015007460), durant un termini de 30 dies hàbils i que durant aquest termini 

d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació al respecte, aquests passen a considerar-se 

definitius, segons preveia l’acord inicial. 

Vista la proposta de modificació dels estatuts, de conformitat amb el document que s’annexa 

amb aquest informe. 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa de data 23 de juliol de 2015, 

FONAMENTS DE DRET 

Atès l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals, que estableix que la modificació dels estatuts del consorci, 

amb acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels ens, les 

administracions i altres consorciades, i acordada amb les mateixes formalitats que les de 

l’aprovació. 

Atès el que disposa la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, els articles 269 i següents 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, i 

el 312 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 

Vist l’informe favorable de la tècnica de Turisme de l’àrea de Promoció Econòmica, Comerç i 

Turisme. 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

PRIMER. Aprovar els nous estatuts del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, de conformitat 

amb el text estatutari que s’adjunta com a annex a aquest acord. 

SEGON. Facultar el Consorci de Turisme perquè dugui a terme tota la tramitació corresponent a 

la informació pública d'aquest expedient en representació del nostre Ajuntament. 

TERCER. Nomenar la Sra. Núria Ruiz López, regidora d’Ocupació, Comerç, Empresa, Consum i 

Turisme de l’Ajuntament de Vallirana, com a representant al Consell Plenari del Consorci. 

QUART. Notificar aquest acord al Consorci de Turisme del Baix Llobregat i a la Regidoria de 

Promoció Econòmica, Comerç i Turisme d’aquest Ajuntament.  

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

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

PSC (10 vots), CiU (2 vots),  SÍ ES POT (1 vot), CIUTADANS (1 vot), JUNTS PER 

VALLIRANA (1 vot) i  l’abstenció d’ERC (2 vots) 
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N. 8. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A 

L’ANY 2016 

Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa. 

Atès que l’art. 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que, de les catorze festes laborals, dues 
seran locals. 
 
Atès l’art. 46 del Reial Decret 2001/83 de 28 de juliol pel qual es faculta els ajuntaments per fixar 
les respectives festivitats. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 23 de juliol de 2015. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació de prendre el següent acord: 
 
PRIMER. Fixar  el dia  20  de gener, Sant Sebastià  (dimecres) i el dia 21 de setembre, Sant 
Mateu (dimecres), com a festes locals per a l’exercici 2016. 

 

SEGON. Trametre aquest acord al Departament de Treball, Delegació Territorial de Barcelona 

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

SR. J. AVILA: Hi intervé i proposa que, sobre aquest tema, s’hauria de fer una consulta a tot el poble. No creu que 

ho vulguin canviar, però  les festes són més o menys religioses. 

SRA. ALCALDESSA:  Hi intervé i manifesta que ho tindran en compte. 

Votació: Aprovat per UNANIMITAT 

 

N. 9. MOCIÓ RECLAMACIÓ AVARIA AIGUA 

La Sra. Alcaldessa comenta que aquesta moció la presenta el PSC, però que tots els Grups 

Polítics s’hi han adherit. 

Llegeix i explica aquest punt la regidora Sra. Núria Ruiz López. 

Atès que durant els passats dies 26 de juny a 10 de juliol més de 850 abonats del municipi van 
patir els talls en el subministrament d’aigua potable com a conseqüència de diverses avaries que 
es van produir al Pou de Can Cases i al Pou Nou.  

 

Atès que el Reglament de Servei de Subministrament d’Aigua Potable del Municipi de Vallirana 
al seu Article III.1 estableix que el client gaudirà del dret a disposar en condicions normals d’un 
servei permanent de subministrament d’aigua per al consum humà. 
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Atès que l’aigua és un bé públic de primera necessitat i que la companyia subministradora està 
obligada a mantenir en condicions normals de funcionament les instal·lacions del servei, de 
manera que es garanteixi la disponibilitat de cabal i la regularitat del subministrament als usuaris. 

 

Atès que la companyia subministradora ve obligada a conservar, mantenir i explotar les xarxes i 
instal·lacions de proveïment d’aigua adscrites al servei així com les connexions de les 
escomeses fins a la vàlvula d’escomesa o fins al límit exterior de la propietat privada. 

 

Atès que les reclamacions que hagi rebut la companyia subministradora no paralitzen el 
pagament de les facturacions o liquidacions corresponents al període de falta de 
subministrament excepte d’ordre municipal en contra. 

 

Per tot això, es PROPOSA: 

 

PRIMER. Instar l’Ajuntament de Vallirana perquè reclami a la companyia subministradora el 
rescabalament econòmic corresponent als dies de falta de subministrament d’aigua per a la 
totalitat dels afectats amb independència de si han presentat o no reclamació o queixa.  

 

SEGON.- Instar l’Ajuntament de Vallirana perquè doni ordre de paralització de la facturació i 
liquidació fins que no s’arribi a un acord pel que fa a la sol·licitud de l’apartat anterior. 

 

SR. O. RODRIGUEZ:  Hi intervé i manifesta que, en primer lloc, felicita el Ple Municipal pel fet d’haver pogut 

presentar una moció de manera conjunta, una moció en la qual han participat tots i que ha afectat a tants veïns de 

Vallirana. Comenta que creu que és una moció que reclama correctament a l’empresa que té aquesta concessió que 

s’encarregui de cobrir les despeses d’aquesta avaria. 

Fa la proposa, també, tot i manifestar que per manca de temps no els ho ha pogut fer arribar ni al PSC ni als altres 

grups municipals, pensant amb els canvis de sistemes que es van habilitar per tal de cobrir les necessitats que té la 

població, pregunta si tot això també ha sigut un sobrecost per a l’Ajuntament, si també se’n farà càrrec l’esmentada 

Companyia. 

 

SR. E. GIRALDEZ.- Hi intervé i manifesta que el seu grup també s’ha adherit a aquesta moció, perquè entre d’altres 

coses reivindica en part coses que ells també volien reivindicar, que era un reparament per a totes aquelles 

persones que havien sofert aquests talls de subministrament. 

Continua dient que ja li va comentar a la Sra. Alcaldessa que el seu grup es posava totalment a disposició de 

l’Ajuntament per tot el que necessitessin. Comenta que hi ha coses que potser s’haurien pogut millorar. Posa com a 

exemple que des que es va produir l’avaria fins que es va informar a la població per una altra via que no fossin les 

xarxes socials van passar quatre dies. Creu que s’hauria d’intentar millorar la comunicació, ja que hi ha moltes 

persones grans que no se n’havien assabentat. 

Agraeix la feina a tots els treballadors d’Aigües de Vallirana, ja que gràcies a ells el problema s’ha pogut solucionar 

de la millor manera possible i ràpidament. Sap que han fet un gran esforç. 
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SR. J. AVILA: Hi intervé i manifesta que creu que s’havia d’haver posat un punt específic a l’Ordre del Dia per tal 

d’explicar tot el que va passar amb el tema de l’aigua. Els agradaria també saber quines despeses ha tingut 

l’Ajuntament per aquesta qüestió. 

SRA. M. ZAPATA:  Hi intervé i proposa que, en comptes de parlar en el primer atès de 850 abonats, ella parlaria de 

850 famílies. Li agradaria canviar la paraula “abonat” per “família”. 

SRA. ALCALDESSA:  Respon que no hi ha cap problema a fer aquest canvi que proposa la Sra. Zapata. 

SRA. N. RUIZ:  Hi intervé i manifesta que les cisternes les va posar la companyia d’aigües. El que sí que és veritat 

és que, per a l’Ajuntament, hi va haver una altra mena de despeses, com són les despeses de personal. La 

valoració total no la tenen però tampoc no és massa elevat, perquè gairebé tot ho va fer Aqualia. Comenta que els 

van informar per part de l’empresa Aqualia que la despesa havia estat de 60.000 euros. 

SRA. ALCALDESSA:  Agraeix a tots els grups municipals que s’han adherit a aquesta moció i també la 

col·laboració de tots els regidors. 

Responent al Sr. Giraldez, diu que espera que no torni a passar més, però que, si passa, s’intentarà donar 

informació al més aviat possible, tot i que hi va haver-hi molta informació. 

Responent al Sr. Avila pel que fa a la seva proposta que hi hagués un punt de l’Ordre del Dia específic, diu que ells 

amb aquesta moció ja van creure que era un punt per poder parlar del tema. Després es donarà compte a 

Informació de l’Alcaldia i ben segur que en el punt de Precs i Preguntes també se’n parlarà. 

Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
 

N. 10. MOCIÓ PER A LA INSTAURACIÓ D’UN MENJADOR SOCIAL 

Sr. Giraldez fa una proposta de modificació en alguns apartats d’aquesta moció. 

Es passa a votació l’esmena d’aquesta moció. 

Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
 

Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Enrique Giraldez Huerta. 

Atès que durant l’any 2014 ha quedat àmpliament demostrat que el 19% de la població es troba 

per sota del llindar de la pobresa, amb una taxa de desocupació a Vallirana per sobre del 13,5% 

de la població activa.  

 

Vist l’enduriment de les condicions per accedir a la renda mínima d’inserció (23.886 beneficiaris a 

finals del 2013 envers als més de 32.000 al 2011) i el nombre de llars que a Catalunya viuen 

sense cap mena d’ingressos (al voltant de 95.000). 

 

Atès que la Comunitat Escolar i el Síndic de Greuges van donar la veu d’alerta l’any passat pel 

nombre d’infants amb símptomes de malnutrició infantil, tot i l’augment del nombre de beques 

menjador durant l’actual curs 2014-2015, encara que no tenim constància d’aquesta malnutrició 

infantil al municipi de Vallirana. 
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Atès que a Vallirana s’estan fent recollides d’aliments per garantir com a mínim un àpat diari a 

persones que estan en risc d’exclusió social. 

 

Atès que a Vallirana hi ha 724 persones de 233 famílies que reben aliments del banc de la Creu 

Roja i de Càritas (Parròquia de Sant Mateu). 

 

SOL·LICITEM: 

 

Mentre persisteixi aquesta situació de risc entre els nostres infants. 

 

Primer. Que durant els períodes de vacances escolars (setmana santa, estiu i Nadal), 

l’Ajuntament disposi dels recursos necessaris i suficients per tal de garantir almenys dos àpats 

diaris als nois i noies amb problemes de malnutrició del nostre municipi.       

 

Segon. Encarregar als Serveis Socials Municipals que, d’acord amb la Comunitat Educativa, 

s’identifiquin els infants amb aquestes necessitats per tal de garantir que no resti ningú fora 

d’aquesta ajuda. 

 

Tercer. Establir acords amb les entitats sense afany de lucre del nostre municipi per tal de 

prestar aquest servei bàsic d’alimentació als nostres infants. 

 

Quart. Que l’Ajuntament instauri un menjador social els mesos indicats al primer punt. 

 

SR. O. RODRIGUEZ: Hi intervé i manifesta que el seu grup sempre defensa qualsevol qüestió social i qualsevol línia 

política per defensar les accions socials. No obstant això, el seu grup en aquet punt s’abstindrà perquè no creu que 

la idea d’activar un menjador social hagi de venir d’un grup polític, ni tampoc de l’Ajuntament. Consideren que 

aquesta és una feina que ha de ser impulsada per la cooperació de les entitats i dels moviments socials que hi ha al 

poble. 

Comenta que també convindria reforçar les beques de menjador, per tal de solucionar aquest problema. 

SR. J. AVILÀ: Hi intervé i manifesta que el seu grup també s’abstindrà perquè hi a un parell de punts que no els 

acaben de convèncer. Creu que hi ha altres maneres de fer-ho, tal com ja ho està fent l’Ajuntament de manera 

anònima; pensa que així és millor. En cas que hi hagi un tema de malnutrició també s’hauria de tractar des de 

Serveis socials. 

Proposa que es reuneixin tots els grups i Serveis socials, i que si hi ha coses a millorar es facin. 

SRA. M. ZAPATA:  Hi intervé i manifesta que el vot del seu grup serà a favor d’aquesta moció tot i que vingui d’un 

partit polític, i que a més a més creu que fan populisme i demagògia, però realment un dels principals objectius 

d’ERC és que no hi hagi desigualtat social i que hi hagi oportunitats per a tothom. També creu que sí que és 

l’obligació de l’Ajuntament ajudar en tot el que es pugui. 

SRA. R. GARCIA: Hi intervé i manifesta que el vot del Grup del PSC serà favorable, tot i fent una explicació de la 

tasca que s’està portant a terme des de Serveis Socials, en la qual es fa constar que hi ha moltes ajudes en aquest 

sentit i que estan molt pendents de tots aquests temes. Comenta que ara mateix no creuen que hi hagi necessitat 

d’un menjador social, però que de tota manera es farà un estudi. Continua dient que estan treballant amb el 

Reglament de la Taula de Cooperació, en el qual hi ha molts temes de les campanyes d’aliments i el que volen fer 

és integrar-hi els Grups Polítics, per tal de treballar conjuntament amb el tema. 
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SR. O. RODRIGUEZ: Hi intervé i concreta que ell també creu que aquest menjador social l’han d’impulsar i 

coordinar les entitats del poble, tot i que l’Ajuntament hi col·labori. Ell en cap moment ha dit que els Serveis Socials 

no actuïn correctament. 

SR. E. GIRALDEZ:  Hi intervé i fa el comentari que dies enrere va veure una persona buscant menjar en uns 

contenidors d’escombraries; per tant creu que hi ha un problema, pensa que si hi hagués un menjador social això no 

passaria.  

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

PSC (10 vots), CiU (2 vots) i ERC (2 vots) i  CIUTADANS (1 vot)  i les abstencions 

de SÍ ES POT (1 vot), JUNTS PER VALLIRANA (1 vot)  
 

N. 11. MOCIÓN PARA LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA Y LUCHA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Sr. Giraldez fa també una proposta de modificació en alguns apartats d’aquesta moció. 

Es passa a votació l’esmena d’aquesta moció. 

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

PSC (10 vots), CiU (2 vots),  d’ERC (2 vots), CIUTADANS (1 vot) JUNTS PER 

VALLIRANA (1 vot) i  l’abstenció de SÍ ES POT (1 vot) 

 

Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Enrique Giraldez Huerta. 

Frente a la necesidad de regenerar la gestión pública y luchar contra la corrupción instalada en la 

agenda política y social, especialmente a raíz de los diversos casos que saltan a la luz pública a 

través de los medios de comunicación.  

 

Entendiendo que los partidos políticos somos parte del problema, creemos que hemos de ser 

necesariamente parte de la solución. Por ello, el conjunto de las fuerzas políticas democráticas 

tenemos que trabajar conjuntamente y con el máximo consenso para elaborar propuestas 

concretas para una total transparencia de la actividad política. 

 

Entendiendo que entre todos juntos tenemos que recuperar la confianza de la ciudadanía en la 

política y en sus representantes, introduciendo las medidas que sean necesarias para evitar 

nuevos casos de corrupción. 

 

Entendiendo que proponemos una política de tolerancia cero con la corrupción, celeridad en la 

justicia en todos los casos, un endurecimiento de les penas para los políticos condenados y un 

gran pacto para determinar como y cuando hemos de actuar todos los partidos. 

 

Entendiendo que reclamamos respetar la presunción de inocencia como un derecho esencial de 

un estado democrático y queremos explicitar que una persona imputada no es una persona 
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culpable, y que tiene que poder aportar explicaciones claras, para poder defenderse. 

 

Abogamos porque el Ayuntamiento de Vallirana, si un regidor de este consistorio es imputado por 

corrupción política, que el Ayuntamiento de Vallirana se persone en dicha causa como acusación 

particular contra dicho regidor. 

 

Entendiendo que se están estableciendo nuevos marcos legales y nuevas prácticas, como la Ley 

de Transparencia, para hacer frente a la corrupción y que garanticen comportamientos políticos y 

cívicos que impidan que se vuelvan a repetir casos como los que estamos conociendo en los 

últimos tiempos. Los partidos políticos tenemos la gran responsabilidad de afrontar el tema de la 

corrupción de manera rigurosa a través de la nuestras acciones y en aplicación de nuestra 

competencia legislativa municipal.  

 

Entendiendo que consideramos que no tiene que ser únicamente un elemento  que esté en 

manos de la voluntad de los partidos políticos, sinó que tiene que formar parte de la normalidad 

del desenvolupamiento democrático de nuestro municipio, Vallirana. 

 

Entendiendo que es indispensable el apoyo del mundo local, reivindicando el máximo consenso 

político y la máxima celeridad en la tramitación de leyes y prácticas para mejorar la calidad 

democrática, para regenerar la gestión pública y para erradicar la corrupción. Únicamente, de 

esta manera podremos recuperar la confianza de la ciudadanía en la política y en sus 

representantes. 

 

Entendiendo que el Ayuntamiento de Vallirana debe llevar a cabo acciones para mejorar la 

transparencia de la actuación de los miembros del consistorio como son la actualización del 

registro público de bienes de los concejales, la aprobación de un còdigo ético y la publicación en 

la web municipal de los sueldos netos de los concejales, con la voluntad de que la ciudadanía 

conozca y valore el comportamiento de sus representantes. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciutadans-Partido de la ciudadanía, propone que el Pleno 

del Ayuntamiento de Vallirana, acuerde lo siguiente: 

 

ACUERDOS 

 

1.- Rechazar y condenar cualquier práctica de corrupción dentro del ejercicio de una actividad 

pública y institucional. 

 

2.-  Solicitamos que el Ayuntamiento de Vallirana se persone en dichas causas  como acusación 

particular contra dicho regidor, si este es imputado por corrupción. 
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3.- Instar al conjunto de las fuerzas políticas municipales del Ayuntamiento de Vallirana a trabajar 

conjuntamente y con el máximo consenso posible para reclamar la mayor celeridad en la 

tramitación de leyes y prácticas concretas para mejorar la calidad democrática, para regenerar la 

gestión pública y para erradicar la corrupción. 

 

4.- Comunicar este acuerdo al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del 

Parlament de Catalunya; a los grupos parlamentarios del Parlament de Catalunya; y a los 

presidentes de la Asociación Catalana de Municipis, y de la Federació de Municipis de 

Catalunya. 

 

SR. J. AVILÀ: Hi intervé i manifesta que el seu grup en aquesta moció  també s’abstindrà, ja que creuen que això és 

una cosa molt important i realment un greu problema de la societat i entenen que tots els partits polítics tenen el seu 

codi ètic. Creu que també potser seria bo reunir-se i parlar tots els grups de temes, per no presentar cada cop una 

moció. 

SR. T. GIBERT: Hi intervé i manifesta que el vot del seu grup serà l’abstenció, ja que està totalment d’acord amb el 

que s’ha dit. Comenta que no es pot presentar a una Comissió Informativa un text d’una moció i després al Ple un 

altre que és substancialment diferent. En el punt anterior ha passat el mateix. Creu que això no es pot fer d’aquesta 

manera. Demana més  rigor, al moment de presentar les mocions i també que es presentin en català. 

SRA. M. ZAPATA:  Hi intervé i manifesta que el vot del seu grup també serà l’abstenció, ja que estan totalment 

d’acord amb la intervenció que ha fet el Sr. Gibert. 

SR. O. SUÑÉ:  Hi intervé i manifesta que el vot del seu grup serà favorable. (Fa una breu explicació de vot.) 

SR. GIRALDEZ: Hi intervé i li agraeix al Sr. Gibert els seus consells, comenta que segurament ell porta molts anys  

al govern i que sap més “el zorro por viejo que por zorro”, però diu que l’estratègia política la marquen des de 

Ciutadans i que no els la marcarà ni CiU ni ERC, ni cap altre partit, i presentaran les mocions quan vulguin i amb 

l’idioma que vulguin, els agradi o no els agradi. 

SR. T. GIBERT: Hi intervé i diu que “viejo” no, “grandet sí”. I de “zorro”, gens ni mica.  

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

PSC (10 vots, i  CIUTADANS (1 vot)  i les abstencions CiU (2 vots), ERC (2 vots) 

SÍ ES POT (1 vot) i  JUNTS PER VALLIRANA (1 vot)  

 

N. 12.  MOCIÓ CORRELLENGUA 2015 

Aquesta Moció la presenten conjuntament CiU i ERC 

Llegeix i explica aquest punt la regidora Sra. Montserrat Zapata Yerga. 

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del territori, 
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de 
les persones nouvingudes.  
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Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més 
recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que menysprea la 
llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert, que dinamita els fonaments del nostre sistema 
educatiu. 
 
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’Estat propi, que ens obrirà un futur de 
més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques. 
 
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua, 
gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general. 
  
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els 
municipis i comarques de parla catalana. 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació de prendre els següents acords: 
 
Primer. Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor 
de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a 
favor de la seva unitat.  
 
Segon. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i 
aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats 
programades.  
 
Tercer. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta 
corporació.  
 
Quart. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a 
facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la 
població nouvinguda.  
 
Cinquè. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la 
Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, o a través del 
correu electrònic cal@cal.cat 
 
 

SR. O. RODRIGUEZ: Hi intervé i manifesta que el vot del seu grup en aquesta moció serà favorable, ja que són una 

candidatura municipal que creu que s’ha de recolzar qualsevol moció que defensi una cultura pròpia. 

SR. GIRALDEZ: Hi intervé i manifesta que el vot del seu grup serà en contra. Explica que no estan en contra del 

Correllengua com a cultura, ja que ells des de la seva pàgina ho comuniquen tot en castellà i en català, però no 

estan d’acord amb el redactat, ja que es parla entre d’altres coses que el català pateix una marginació per part de 

les institucions estatals i de la sentència del Tribunal Constitucional. Suposa que es refereixen a la sentència que va 

donar la raó a diverses famílies que van demanar que els seus fills poguessin estudiar el 50% en català i el 50% en 

castellà. Per cert una sentència que, des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es van 

“passar pel forro”. Continua dient que és curiós que qualsevol persona que arriba a qualsevol Departament de 

l’Ajuntament de Vallirana, o que faci algun curs o altres, tota la documentació que rep és en català. Totes les 

mailto:cal@cal.cat
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revistes, els rètols de la web: tot és en català. No ha vist mai res en castellà. Comenta que una cosa és el que es 

parla al carrer, però a l’Ajuntament de Vallirana a nivell administratiu tot és en català. Per tant si hi ha una llengua 

que està marginada a l’Ajuntament de Vallirana aquesta és la castellana. (Continua fent una intervenció sobre els 

diferents punts d’aquesta moció.) 

SR. J. AVILÀ: Hi intervé i manifesta que el vot del seu grup serà en contra, tot i que ells són conscients que hi ha 

hagut un atac a la cultura i a la llengua catalana des del PP, però el que no els agrada és que s’estan barrejant dues 

coses. Ells són partidaris del dret a decidir i de fer el que es decideixi, però el Correllengua és una cosa de la 

defensa del Correllengua i la cultura catalana, per tant dir que la gran majoria vol un Estat independent, això no ho 

poden saber, sí que són partidaris de preguntar-ho a la població. Considera que el Correllengua ha d’estar obert a 

tothom. 

SRA. ALCALDESSA: Hi intervé i manifesta que el seu grup està a favor del Correllengua i que sempre han donat 

suport a l’organització. També s’han aprovat les mocions que venien i estan totalment d’acord amb la denúncia de la 

marginació que rep el català per part de les institucions espanyoles. També estan en contra de la sentència del 

Tribunal Constitucional del 2010 en contra de l’Estatut, que hi ha un menyspreu de la llengua etc. Però no estan 

d’acord amb aquest atès que diu “Atès que la majoria del poble català d’assolir un Estat propi...” .Comenta també 

que no es pot dir que el nostre Ajuntament estigui marginant el castellà,  ja que la web està en castellà, català, 

anglès i francès, i qualsevol persona que s’adreci en castellà a aquest Ajuntament és atès correctament en aquest 

idioma, sense cap mena de problema.  (Continua fent una explicació sobre el tema.) 

SR. T. GIBERT: Hi intervé i manifesta que no hi ha cap necessitat de defensar la moció, perquè ja es defensa sola i 

està presentada d’una manera molt correcta. Comenta que ell ha demanat la paraula per aclarir en primer lloc que 

ha dit que l’escrit d’abans que estava fet en castellà destrossava la llengua catalana ja que hi havia paraules que no 

existien, però el fet de que ara qüestionin si això està ben fet o no amb la “conyeta” de la nació catalana això 

sobrava, ja que la frase està perfectament escrita i construïda, ja que “catalanes” es refereix a llengua i nació 

catalana. Continua dient que les mocions, que al llarg de l’any se’n presenten moltes i de molts tipus, serveixen per 

defensar determinades postures i determinades coses. Pensa, però, que no haurien de convertir-se mai en una eina 

perquè després per poder defensar el vot a favor o en contra s’hagi d’atacar de la manera que s’ha fet avui aquí. 

Demana respecte a les Institucions. (posa com a exemple el tema de les estelades al camp de futbol de Berlin, fet 

pel qual es vol multar.) 

SRA. M. ZAPATA: Hi intervé I manifesta que evidentment el Sr. Giraldez es podrà passejar per Catalunya amb la 

samarreta que vulgui. Tanmateix agraeix el vot de Junts per Vallirana i comenta que la Sra. Alcaldessa ha parlat que 

no volen separar-se, quan ells estan parlant d’independència del poble català i de tenir un Estat propi, no que vagin 

a posar una barrera i separar-se de la resta de la gent. Explica que els seus pares són d’Extremadura i ella té molts 

amics fora de Catalunya i continuarà amb la seva relació sense cap mena de problema. Per tant la paraula “separ-

se” no li sembla correcte. 

SR. GIRALDEZ: Hi intervé i responent a la Sra. Zapata li diu que ella no el coneix; espera poder algun dia prendre’s 

un cafè i  conèixer-lo una mica millor abans de jutjar-lo. 

Continua dient, responent al Sr. Gibert, que pel que fa al tema de les estelades tampoc no troba bé el fet de voler 

multar-los. Explica que el Govern del PP és una cosa però que no tots són iguals. Ell ja ha dit que defensa la 

llibertat. 

Votació: NO APROVADA amb els vots en contra dels Grups Municipals de PSC 

(10 vots, CIUTADANS (1 vot) i  SÍ ES POT (1 vot),  els vots a favor de CiU (2 

vots), ERC (2 vots) i  JUNTS PER VALLIRANA (1 vot)  

N. 13. MOCIÓ D’URGÈNCIA-MOCIÓ EN SUPORT AL CORRELLENGUA 2015 

PER PART DE L’AJUNTAMENT DE VALLIRANA 
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Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Juan Manuel Arrabal Galisteo i, abans de llegir-la, vol 

posar de manifest que el seu grup del PSC sí que està a favor de la cultura i de la llengua 

catalana i la defensaran.  

Tot seguit passa a llegir la Moció: 

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del territori, 
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de 
les persones nouvingudes. 

Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més 
recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que menysprea la 
llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert, que dinamita els fonaments del nostre sistema 
educatiu. 

Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua 
gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general. 

Atesa la col·laboració de l’Ajuntament de Vallirana any rere any en les activitats realitzades per la 
iniciativa cívica del Correllengua. 

Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els 
municipis i comarques de parla catalana. 

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi. 

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

PRIMER. Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor 
de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a 
favor de la seva unitat. 

SEGON. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i 
aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats 
programades. 

TERCER. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 
d’aquesta corporació. 

QUART. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a 
facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la 
població nouvinguda. 

CINQUÈ. Donar trasllat d’aquest acord a la Coordinadora d’Associacions per la Llengua 
Catalana (CAL) i a les entitats membres del Consell de Ciutat. 

SR. GIRALDEZ: Hi intervé i manifesta que aquesta moció també la votaran en contra ja que es parla del mateix que 
l’anterior, només traient un paràgraf. 
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SR. T. GIBERT: Hi intervé i manifesta que el vot del seu Grup serà l’abstenció, perquè preferien que s’aprovés el 
contingut anterior. 

SRA. M. ZAPATA:  Hi intervé i manifesta que s’abstindran ja que ells han presentat abans una moció amb la qual 
ells se sentien més identificats, però no volen perjudicar tampoc el Correllengua, que s’ha fet des de fa molts anys a 
Vallirana. Comenta que l’Assemblea Nacional Catalana va presentar el manifest que es llegirà el dia del 
Correllengua, l’han rectificat perquè el PSC se senti còmode i creu que s’hauria de ser una mica més generós, ja 
que la moció que han presentat ells estava en els atesos la part que no els  agradava i no en els acords i, per tant, 
no hauria passat res si s’haguessin com a mínim abstingut. 

SR. J. URREA: Hi intervé i responent a la Sra. Zapata diu que, com molt bé ha dit, la diferència entre la moció que 
s’ha present abans per part de CiU i d’ERC, i aquesta, està en els atesos i no pas en els acords, que són 
exactament els mateixos i no són capaços de votar-los a favor. Li diu que ells sabran el que voten. 

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

PSC (10 vots, i SI ES POT (1 vot), les abstencions CiU (2 vots), ERC (2 vots) i  

JUNTS PER VALLIRANA (1 vot) i el vot en contra de CIUTADANS (1 vot)   
 

N. 14. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 

Disculpa l’absència del regidor Sr. Teòfil M. Gibert Bertrán del Grup Municipal de CiU, que 

ha de marxar del Ple per motius personals 

Sra. ALCALDESSA: 
 
-DÓNA COMPTE DELS DECRETS ( DE 338 fins el 472 DE L’EXERCICI 2015) 
-DÓNA COMPTE DE LES  JUNTES DE GOVERN LOCAL (DE 2 AL 16 DE JULIOL DE 2015) 

 
Sr. J.M. ARRABAL: 
 
Informa de les activitats de Cultura  
 
-Informa de les activitats, actes i exposicions que s’han portat a terme durant aquest temps des de la Regidoria de 
Cultura. 
 
-Destaca que la Comissió de Festes ha començat a treballar en la preparació de la Festa Major d’enguany. 
 
-Destaca també que vindrà una colla castellera i faran uns tallers al Patronat. 
 
Informa de les activitats de la Regidoria d’Esports 
 
-Informa de les activitats que s’han dut a terme des de la Regidoria d’Esports 
 
 
Sra. R. GARCIA: 
 
Informa de les activitats de la Regidoria de Serveis Socials, Sanitat, Cooperació, Igualtat, Fires i Festes 
Populars 
 
-Informa de les activitats i actes que s’han portat a terme durant aquests últims mesos 
 
-Destaca la Fira del Vi 
 
-Destaca també la recollida d’aliments promoguda des de la Taula de Cooperació. Agraeix la feina dels voluntaris. 
 
-Informa de l’aprovació de les bases d’ajuts de material escolar. 
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Sra. M-I VILLAFAINA  
 
Informa de les activitats de la regidoria d’Educació i Pla contra el Fracàs Escolar 
 
-Informa de les obres d’adequació del menjador de l’Escola l’Olivera 
 
-Informa de les millores de les direccions de les diferents escoles. 
 
-Destaca que a l’IES hi ha un 100% d’aprovats en la selectivitat. 
 
-Informa que a partir de setembre es podrà accedir per fer les proves d’accés als cicles de graus superiors. 
 
Sr. A. LLORCA  
 
Informa de les activitats de la regidoria de Joventut 
 
-Informa de les activitats i actes que s’han portat a terme durant aquests últims mesos. 
 
-Destaca la cloenda del fi de curs de l’Agenda Jove. 
 
-Informa d’alguns dels actes de la propera Festa Major. 
 
Sr. A. LAFONT: 
 
Informa de les activitats de la Regidoria de Transport i Mobilitat, Via Pública, Habitatge i POUM 
 
-Informa de les activitats i actes que s’han portat a terme durant aquests últims mesos. 
 
-Destaca dos projectes, un de construcció de voreres i l’altre les obres del carrer Sant Mateu. 
 
Sra. N. RUIZ 
 
-Informa de les activitats de la Regidoria d’Ocupació, Comerç. 
 
-Informa de les activitats que s’han portat a terme durant aquests últims mesos. 
 
-Destaca el tema de l’estudi del comerç. 
 
-Informa que s’ha augmentat la subvenció que tenia la Unió de Botiguers. 
 
Informa de les activitats de la regidoria d’ Empresa 
 
-Informa de la subvenció per la qual s’han pogut contractar quatre persones majors de 45 any, que no reben cap 
tipus de prestació per obres i temes de la via pública. Està prevista la contractació de dues persones més sense límit 
d’edat. 
 
Informa de les activitats de la regidoria Consum i Turisme 
 
-Informa dels tràmits que s’han fet amb la companyia d’aigües per tal de tractar el tema de l’avaria i de les queixes que 
han tingut. 
 
Sr. O. SUÑÉ 

 

Informa de les diferents activitats de la  Regidoria de Seguretat,  Medi Ambient i Innovació i Projectes 

 
-Informa del tema de la sol·licitud de persones invidents per tal d’adequar els sistemes semafòrics amb equips 
sonors, explica que ja ha començat la seva instal·lació pel semàfor de prop de l’Ajuntament, comenta que després 
seguiran. 
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-Informa dels espais que es destinaran a la creació d’espais per als animals de companyia. Tot i reforçant l’acció 
dels agents cívics per tal que es respectin els esmentats espais.  
 
-Informa que els membres de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Vallirana, ja han estat nomenats. 
 
-Informa de la signatura del contracte amb la Fundació Astras d’ampliació de col·laboració entre aquesta Fundació i 
l’Ajuntament de treballadors amb disminucions. 
 
Sr. J. URREA 

Informa de les activitats de la Regidoria d’Urbanisme  
 

-Informa que les obres de l’ascensor al passatge del costat de l’Ajuntament ja han finalitzat i ja està en 

funcionament. 

 

-Informa que també han finalitzat les obres d’arranjament del passatge de Lluís Companys; explica com s’han dut a 

terme. 

 

-Informa de les obres d’arranjament de les escales de l’aparcament de Joan Caprí que connecten amb el carrer de 

Joan Caprí. Això farà més fàcil i accessible l’accés a les persones que van a buscar els seus fills a l’escola l’Olivera. 

 

-Informa que demà s’inaugura el Mercadona i les pistes del costat i en breu estaran acabades les pistes de petanca. 

 

-Informa de les obres que s’estan executant de la fase I de clavegueram del Lledoner. Explica que depèn de les 

disponibilitats s’aniran connectant més carrers que encara no estaven connectats. 

 

Sra. ALCALDESSA: 
 
-Informa que a nivell de Recursos Humans, hi ha diverses contractacions en marxa que són bosses de treball, que 

són de mestres de Llar d’Infants, tècniques d’Educació Infantil i de monitores de les Llars d’Infants. Fa una explicació 

sobre el tema. 

-Informa que properament faran una oferta per tal de poder tenir una bossa d’Educadors Socials. 

-Informa de les contractacions del mes de juliol, una d’auxiliar administrativa per donar suport a la policia local i 

l’altra de tècnica d’educació infantil, per donar suport al casal d’estiu de la Llar d’Infants. Aquestes contractacions 

s’han fet a través del programa del Plans d’Ocupació de la Diputació de Barcelona. També està prevista a partir del 

mes d’agost la contractació per cobrir una baixa voluntària del lloc de treball d’agent comercial que també està 

inclosa en aquest Pla, ja que aquesta persona ha trobat feina.  

-Informa dels estudiants que han fet pràctiques a diversos departaments de l’Ajuntament. 

-Informa i fa una extensa explicació de com va anar tot el tema de l’avaria de l’aigua i de com es va solucionar el 

tema. 

-Informa que ja està en funcionament el nou vial per als vianants que va a les Casetes; que hi ha molta gent que 

l’utilitza per caminar, anar a veure les obres, etc. 

-Informa que les obres de la variant continuen i ara s’està treballant dins del túnel. 

 

N. 15. PRECS I PREGUNTES 

Sr. O. RODRIGUEZ  
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Hi intervé i pregunta que al 2014 unes quantes persones que participaven en una espècie d’embrió de plataforma 

dels efectes de les hipoteques de Vallirana van fer una mena de transacció amb l’Equip de Govern anterior per 

presentar una moció, per tal de multar els bancs que tenen pisos buits a Vallirana i, d’altra banda, si no recorda 

malament, al gener de 2015 l’anterior Equip de Govern presentava una moció sobre no treballar amb entitats 

bancàries que desnonaven persones dels seus habitatges. Demana en quina situació es troba aquest tema. 

Pel que fa al pou de l’aigua pregunta si el pou es va poder reparar i, si ara el cabal és inferior, com pot afectar a la 

regularitat de l’aigua.  

Fa també una sèrie de preguntes sobre en tema l’aigua, sobre si hi ha informes tècnics d’abans de fer l’adjudicació i 

si es poden consultar. 

Pregunta en quin estat es troba el Pou del Polígon de Can Prunera, que ell va trobar una informació que deia que 

era legal. Demana que li expliquin. 

Pregunta  si l’Ajuntament rep cap mena d’ingrés anual per la concessió que ha fet a la companyia privada Aigües 
de Vallirana. 
 
Sr. E. GIRALDEZ 
 
Hi intervé i diu que des de fa uns mesos es va quedar vacant un lloc de sergent de la Policia Local que ha estat 
cobert per una persona que ve de fora en comissió de serveis. Continua dient que no tenen res en contra de cap 
persona i que, de ben segur, és un gran policia, però hi ha dos agents que acompleixen els requisits per poder 
accedir a aquesta plaça. La pregunta és per què no s’ha donat l’opció de promocionar aquestes dues persones. 
 
Demana a l’Equip de Govern que en un futur, en totes les promocions que hi hagi a l’Ajuntament, es prioritzi la 
promoció interna abans de contractar ningú de fora. 
 
Recorda que a principis del mes de juny hi va haver una tempesta elèctrica molt forta; explica que hi ha una sèrie de 
comerços que van des de la farmàcia Olivella fins a la Policia Local que, quan plou molt fort, no sap si perquè estan 
tapades les cloaques, sembla ser que els entra aigua dins. En el cas de la farmàcia, encara és pitjor perquè sembla 
que quan van fer les obres del gas encara es va agreujar més el problema. Comenta que després d’aquest fet es va 
presentar una instància a l’Ajuntament i vol saber en quin estat es troba. 
 
Sr. J. AVILA 
 
Hi intervé i comenta que la Regidora d’Ensenyament ha comentat els resultats obtinguts per la selectivitat pels 
alumnes de l’IES Vall d’Arús. Fent una reflexió diu que això no vol dir que les coses a l’Institut vagin bé. Creu que és 
molt millorable, ja que les coses estan bastant malament. Demana també les dades dels aprovats de batxillerat. 
 
Li ha arribat una queixa pel que fa al tema del Vallibus. Li diuen que el PSC en el seu programa electoral va dir que 
es mantindrien, però que no ha estat d’aquesta manera, sinó que s’han reduït. Creu que estaria bé que es 
mantinguessin ja que a l’estiu hi ha molta gent. 
 
Pregunta també el quan ha costat a l’Ajuntament tot el tema de l’aigua. Demana que quan tinguin les dades els les 
facin arribar. Li han dit que des que ha passat tot això, l’aigua té un gust estrany. Vol saber si realment 
s’acompleixen totes les garanties sanitàries. 
 
Pregunta si és veritat que l’enfonsament del pou nou s’hauria pogut preveure, ja que hi havia informes pels quals 
això hauria passat per culpa de les obres de la variant. 
 
 
Sr. J. BOSQUET 
 
Pregunta si està previst fer una interconnexió de les xarxes, tal com s’havia parlat per si hi havia algun altre 
problema. 
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Pregunta també si el cabal aquest que s’ha perdut, està previst fer alguna cosa per tal de recuperar-lo. 
 
Sra. M. ZAPATA  
 
 
Comenta que, pel que fa al tema de l’aigua, ja s’han fet totes les preguntes. Comenta però que quan es va fer el Ban 
de restricció d’aigua, en el Parc Central s’estava regant, ho van consultar i la persona que ho feia no estava 
informada. 
 
Des del Casal de la gent gran li diuen que s’han posat en contacte diverses vegades amb l’Ajuntament per canviar 
l’horari del reg automàtic del Parc Central, perquè es posa en marxa a les 5 h de la tarda i això provoca que molta 
gent rellisqui i es dutxi improvisadament. 
 
Demanen si és possible que hi hagi un reforç en la neteja dels carrers de Vallirana, ja que el poble està molt brut, les 
voreres estan molt tacades. No sap si amb aquesta partida que han comentat s’arreglaran les voreres que estan en 
molt mal estat. Saben que no tothom respecta les normes de convivència, però potser es podria insistir una mica 
més tant a nivell de neteja, com de conscienciació. 
 
Demana en nom d’ERC que els facin arribar el Pla d’Igualtat de gènere intern i extern de l’Ajuntament, el Pla de 
comunicació del Govern, que estava previst dins l’acord de pacte de govern de l’anterior legislatura, i el Pla de 
Comunicació de crisi, ja que consideren que és imprescindible en un poble com el nostre. Creu que, si s’hagués 
tingut, no hi haurien hagut les errades pel que fa al tema de la comunicació. Explica que un Pla d’aquests és com 
una assegurança: millor que no s’hagi de fer servir mai, però s’ha de tenir. 
 
Demana mesures en la baixada que hi ha de l’Escola l’Olivera fins al pàrquing, ja que els han informat que hi rellisca 
molta gent. 
 
Demana si poden paginar els fulls que vénen de l’Ajuntament, per als plens i altres, i també que es faci una revisió 
ortogràfica. 
 
Pregunta el motiu pel qual s’han posat tantes bandes de limitació de velocitat als carrers de Vallirana i per què s’ha 
triat el model que fa que t’hagis d’aturar completament. 
 
 
Sr. O. RODRIGUEZ  

Hi intervé i diu que, arran de la intervenció de la Sra. Zapata, ha recordat un prec que li van fer alguns veïns, que fa 
referència als contenidors d’escombraries. A causa de la calor, li han demanat si és possible que es puguin netejar 
més sovint, per tal d’evitar les males olors. 
 
 
Sr. URREA 
 
Responent a les preguntes sobre el nou cabal del pou nou, diu que bàsicament el pou s’ha recuperat i el tema que 
ara es treguin menys m3 és a causa que el motor que s’ha posat és més petit. Explica que aquest pou tenia un motor 
de 100 i treia 100. Quan es va treure, en tenia un de 70 i ara treuen 70. De tota manera tenen recuperat el pou de 
Can Serra, que dóna els 30 restants que abans no tenien. La idea és que tornaran a posar el de 100, segons li ha dit 
la companyia, però això es farà després de l’estiu, que és quan els consums baixen. Ara estan a l’espera de 
l’informe que els digui el motiu pel qual s’ha espatllat el motor. 
 
Pel que fa al tema d’interconnexions de xarxes, recorden que, quan es va fer el Plec de clàusules de la Companyia 
Municipal d’aigües, una de les coses que hi constaven era que havien de fer un pla director de les necessitats quant 
a subministrament. I una de les coses de les quals estaven parlant abans que passés aquesta crisi era la 
interconnexió de xarxes, que encara no està feta, entre les dues companyies que hi havia a Vallirana, la municipal i 
la privada, que ara són els mateixos. Ara s’està parlant de, si a més de fer aquesta interconnexió entre les dues 
companyies, també fóra important fer-ho amb la de Cervelló. És un dels temes que està damunt la taula. 
 
El finançament evidentment es farà amb l’ingrés que ha de fer aquesta companyia a l’Ajuntament. No té les dades 
concretes, però quan les tingui les hi farà arribar. 
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Responent a la Sra. Zapata, pel que ha dit que s’estava regant el Parc Central, explica que s’estava regant amb 
aigua del pou que s’havia tret precisament del pou del Mas de les Fonts; que no es podia posar a la xarxa pel seu 
aspecte, però que reunia les condicions. 
 
No sap si les obres de la variant hi van tenir res a veure, amb aquesta avaria. Estan esperant una resposta per part 
de la companyia. De tota manera s’ha demanat tota la documentació, fins i tot la filmació que es va fer. 
 
Pel que fa al tema del Vallibus del mes d’agost, diu que és veritat que s’ha reduït, però és exactament el mateix que 
es va fer l’any passat. És cert que, quan es van presentar a les eleccions, proposaven una millora en aquest servei, 
però el que van fer va ser un estudi acurat de les necessitats reals d’aquest servei i creu que el servei és el correcte. 
 
Sra. N. RUIZ 
 
Responent a les preguntes que li han plantejat, diu que desconeix si la companyia té informes. Explica que en 
principi les bombes tenen una vida útil de 15 a 20 anys. Dóna tota la informació dels anys que es van efectuar els 
canvis de bombes i quadres elèctrics dels diferents pous.  
 
Pel que sap, l’avaria del pou de Can Cases va ser deguda a un cable que s’havia cremat per les tempestes 
elèctriques, de la qual cosa ja se n’havien adonat. Per aquest motiu van anar molt ràpid a arranjar-ho. (Fa un resum 
de totes les actuacions que s’han fet al pou nou.) 
 

 
Sr. URREA 

 
Responent al Sr. Rodriguez, pel que fa al pou del Polígon Industrial, diu que això és molt antic i era de la Societat 
Municipal d’aigües. Comenta que, amb els pous que són d’abastament, es fan analítiques periòdiques per saber que 
l’aigua que s’està traient és adequada per al consum humà. Van començar a aparèixer fa uns anys uns problemes,  
tot i que l’aigua era apta. Es van buscar els orígens i es va detectar que hi havia una empresa que feia servir uns 
productes químics per a poliment de metall. L’empresa ja estava tancada, però d’alguna manera va causar aquest 
problema. Després d’efectuar les obres corresponents i, a causa que durant tot aquest episodi en el qual es va 
detectar aquesta contaminació al pou es van fer totes les analítiques corresponents, es va veure que no hi havia cap 
risc per a la població. Ara ja tot funciona correctament. Vol que quedi clar que en cap moment això va comportar un 
risc per a la salut. 
 
Sr. O. SUÑÉ 
 
Responent al Sr. Giraldez pel que fa a la plaça de caporal de la Policia Local, explica que, per temes organitzatius,  
s’havia parlat de quin perfil volien i es va decidir que era millor fer-ho per una comissió de serveis. 
 
Pel que fa a la promoció interna, aquest Equip de Govern no només hi creu, sinó que ho ha fet en diversos casos. 
Posa com a exemple el personal que es va jubilar de la Brigada d’Obres i diu que a la Policia també s’ha fet. El que 
passa és que en aquest moment, tal com ha dit, es va decidir optar per una comissió de serveis, que era el perfil que 
més bé els anava. No descarta que, en un futur, es faci d’aquesta manera. 
 
Responent al tema del clavegueram del carrer Major, comenta que han estat a l’espera de solucionar el tema amb la 
companyia que fa aquest manteniment. 

 
Comenta que, per al tema del Parc Central, tot i que ja ha contestat el Sr. Urrea, diu que s’havia de regar 
forçosament, ja que havien fet fa temps la regeneració de tota la gespa. Per aquest motiu també el reg es fa a unes 
hores determinades, però quan ja hagi agafat força es modificaran els horaris per no molestar els usuaris del parc. 

 
Explica també que els contenidors per norma es netegen una vegada la setmana, però pensa que la calor que ha fet 
ha provocat que faci més mala olor. Intentaran reforçar aquesta neteja. 

 
Pel que fa a la vorera de l’escola l’Olivera explica que és una vorera que ha patit durant molt de temps el pas dels 
vehicles. Fins que no es va adequar, provocaven que les rodes deixessin els residus a la vorera i això provocava 
que la deixessin més llisa. Ja ho esbrinarà i miraran de corregir-ho. 
 
A la neteja de carrers també comenta que li han de donar la volta i buscar solucions més adients. 
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Pel que fa a les bandes per controlar la velocitat dels carrers, diu que s’han escollit aquests elements perquè 
funcionen. La seva funció és que la gent redueixi per temes de seguretat. Estan homologades, són legals. És 
conscient que produeixen molèsties als vehicles, però creu que s’ha de mirar més per la seguretat i fan la seva 
funció. Explica que, si es va a 20 o 30 km/h, no s’ha de parar. 

 
Sra. ALCALDESSA: Hi intervé i responent al Sr. Avila diu que en el proper Ple li donarà la informació sobre les 
notes de Batxillerat. 
 
Pel que fa al Pla d’Igualtat de gènere intern i extern de l’Ajuntament, el Pla de comunicació del Govern, que ha 
sol·licitat la Sra. Zapata, diu que ja revisaran si es pot donar i, si no hi ha cap problema, se’ls entregarà. 
 
Fa el prec a Secretaria pel que fa a paginar els fulls i a la revisió ortogràfica. Creu que no hi ha d’haver-hi cap 
problema. 
 
Responent al Sr. Rodriguez, pel que fa al tema dels bancs i dels pisos buits, comenta que s’ha de donar un impuls a 
aquesta qüestió. Ja tenen feta la feina de camp, però manca articular la resta. (Fa una explicació sobre el tema.) 
 
Demana a la gent que es trobi en aquest cas que s’adreci a l’Ajuntament. 
 
Sra. N. RUIZ: 
 
Hi intervé i comenta que pel que fa al tema dels pisos buits no és tan fàcil que, pel fet de tenir un pis buit, et posin 
una sanció. Explica que molts Ajuntaments havien començat a fer aquestes actuacions i les sentències eren 
contràries a l’Ajuntament. Creu que s’ha de mirar molt bé abans de fer res i sobretot articular-ho bé. (Fa una 
explicació sobre el tema.) 
 

I sense cap més temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les 23,48 hores. 
Dono fe que de la sessió s’estén aquesta acta. 
 
 
 
 

 


