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ACTA     DE    LA     SESSIÓ     CELEBRADA     PEL    PLE    EXTRAORDINARI    
DE L’AJUNTAMENT EL DIA  14 DE GENER DE 2015 
 

 

Vallirana,14 de gener de 2015. 
 

Al Saló d’actes de la Casa Consistorial es reuneix la Corporació Municipal per celebrar sessió 
extraordinària, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Eva-Maria Martinez Morales ; hi 
assisteixen els següents senyors i senyores, prèviament convocats: 
 
Del Grup PSC-PM 
 
-SRA. ELISABETH ROMERO SALGUERO 
-SR. OSCAR SUÑE MARÍN 
-SR. JORDI URREA CLOS 
-SRA. RAQUEL GARCIA TORRADO 
-SRA. RUTH MORENO SALAZAR 
-SR. JUAN-MANUEL ARRABAL GALISTEO 
 
Del Grup de CiU 
 
-SR. JOSEP ALEMANY  RIGOL 
-SRA. GISSELA RIBERAS BARGALLÓ 
-SR. SALVADOR PI PIÑERO  
-SRA.MARTA DIAZ SEPÚLVEDA 
-SR. TEÒFIL M. GIBERT BERTRÁN 
-SR. DAVID FERRER CANOSA 

 
Del Grup del PP 
 
-SRA. ROSA-MARIA CAMPOS SORRIBES 
-SR. IVAN GARCIA MARTÍN DE MADRID 
 
Del Grup d’ ICV-EUiA-E 
 
-SR. ANTONIO GARCIA I GARCIA 
 
Del Grup d’ESQUERRA 
 
-SR. JORDI MILÀ I EGEA 
 
Assistits  pel Secretari Sr. Pablo Fernández Fernández 
Assistits 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: 
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SRA.ALCALDESSA:  Intervé i manifesta que pel fet de ser un Ple extraordinari que s’ha 
convocat de manera urgent, caldrà fer primer una votació de la inclusió de l’únic punt que es 
tractarà  i poder-ho fer d’urgència, ja que no s’ha fet Comissió Informativa. Comenta que el 
mateix es va convocar el divendres, es va enviar dilluns la proposta d’acord i ha estat a 
disposició dels regidors la informació. Explica que s’ha fet d’aquesta manera per tal de tenir  el 
Pressupost pel 2015, aprovat el més ràpid possible i també degut a la qüestió en sí que tractaran 
avui. Comenta que han tingut una al·legació però que es desestima perquè no es fonamenta en 
cap dels supòsits previstos per la normativa.  
 
Votació: Aprovat per UNANIMITAT 

 
 

1.- PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DE LES AL.LEGACIONS AL 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015 
 
Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa. 
 
En data 27 de novembre de 2014, el Ple en sessió ordinària va aprovar inicialment el Pressupost 
de la Corporació per l’exercici 2015, 
 
En el període d’exposició pública del mateix, el Sr. Antoni Garrigosa Ayuso, en nom i 
representació del Sr. Manuel Sánchez Saura, va al·legar, mitjançant escrit amb Registre 
d’Entrada de data 19 de desembre, que s’incorporés la partida per fer front al pagament del justi 
preu de la finca situada al carrer de la Pedrera nº  20 del municipi de Vallirana, 
 
En data 24 d’octubre de 2014, la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya en sentència 682 va estimar parcialment el Recurs d’Apel·lació interposat 
pel Sr. Manuel Sánchez Saura contra la sentència 289/2014, 
 
L’estimació parcial del recurs estableix el dret del Sr. Manuel Sánchez Saura a la retaxació de la 
finca, obligant a l’ajuntament de Vallirana a seguir el corresponent procediment fins a la 
determinació del justi preu en via administrativa, 
 
Atès el que estableix la sentència 682 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
 
Atès el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/04, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acords: 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions del Sr. Manuel Sánchez Saura per no fonamentar-se en cap 
dels supòsits previstos en l’article 170.2 del RDL 2/04 
 
Segon.- Aprovar definitivament del pressupost de la Corporació per l’exercici 2015 
 
Tercer.- Publicar el Pressupost de l’any 2015, resumit per capítols en el Taulell d’Edictes de la 
Corporació i en el Butlletí Oficial de la Província 
 
Quart.- Comunicar aquest acord als interessats 
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No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més convenient 
 
SR. IVAN GARCIA: Intervé i manifesta que ells sempre han estat a favor i ell concretament quan es fa un 
pressupost de aprovisionar per les possibles demandes que puguin haver-hi i trobar-se en un futur. Comenta que en 
aquest  cas si per Llei no toca estimar aquesta demanda, poca cosa poden dir. 
 
SR. J. ALEMANY: Intervé i pregunta si està quantificat i quan hauria de ser. 
 
SRA. ALCALDESSA:  Respon que sí, que fins fa poc hi va haver-hi una sentència que no era ferma en el sentit 
d’obligat compliment, es a dir que l’Ajuntament hagués de pagar de forma immediata perquè s’estava seguint tota la 
via judicial , i es parlava d’uns 350.000 euros més interessos. Ara amb aquest justi preu la part demandada està 
demanant uns 2.350.000 euros. Ells han intentat arribar a algun acord però l’altre part prefereix anar als tribunals i 
obrir una via contenciosa administrativa i reclamar a l’Ajuntament aquesta quantitat. 
 
SR. J. ALEMANY: Intervé i manifesta que potser la primera idea era fer una abstenció i amb la pràctica i amb la 
negociació son ells els que la fan, no obstant no es pot obviar aquesta realitat, aquesta pretensió que hi ha de fet el 
vot del seu grup serà favorable a la moció perquè de cap manera volen que el poble acabi pagant aquestes xifres 
per un tema que moralment al menys no els hi toca 
. 
SRA. ALCALDESSA:  Intervé i manifesta que amb aquest tema estan totalment d’acord, creuen que la proposta 
que fan és desmesurada i no te cap sentit, espera que no hi hagi cap Jutge que això ho accepti. 
 
SR. D. FERRER: Intervé i manifesta que en relació al que deia el Sr. Ivan Garcia, amb aquesta sentència que 
condemna a l’Ajuntament a assumir aquests 350.000 euros, això entén que si que està aprovisionat, el que no ho 
està és el que ara demanen, o be no ha entès res. 
 
SRA. ALCALDESSA:  Explica que segons la última sentència tot això ara es portarà en un nou procés judicial en el 
qual s’ha d’establir de nou el justi preu. Per tant ara no tenen dins del pressupost aquest 350.000 més interessos. 
Comenta que tenen una partida per expropiacions amb 600.000 euros, que és podrien fer modificacions de crèdit si 
al final tenen una sentència ferma que els obliga a pagar uns determinats diners, però a data d’avui i amb les dades 
que tenen i segons la interpretació que fan Secretaria-Intervenció, aquesta al·legació no pertoca i no s’han de tenir 
aquests diners consignats en el Pressupost pel 2015, per aquest motiu desestimen aquesta al·legació. 
 
SR. SECRETARI: Intervé i bàsicament per acabar d’aclarir-ho, diu que hi ha un preu just que fixa el Jurat 
d’Expropiació Forçosa en el seu moment que diu que l’Ajuntament ha de pagar 350.000 euros, es passa el termini 
per poder pagar, l’Ajuntament no paga i per aquest motiu,  aquesta persona diu, ja que ha passat el termini, demana 
retaxar i fer una nova valoració d’aquets finca. En aquella mateixa demanda el contenciós que diu que vol retaxar a 
més demana els 2.300.000 euros, com a preu que estima que val allò. El Jutge e que li diu és que no i estima la part 
dels 2.300.000 perquè diu que aquest és un altre procediment diferent i que no és te que substanciar amb la 
retaxació, però en canvi sí que diu que ha passat el termini i que per tant l’Ajuntament ha de retaxar, també diu 
comenci un altre vegada el procediment en via administrativa, és a dir que l’ Ajuntament haurà de fer una valoració 
de la finca, fer-li l proposta a aquesta persona, aquesta persona  acceptarà o no acceptarà, i si no es posen d’acord 
anirà al Jurat d’Expropiació el qual acabarà fixant un nou preu just. I amb això estan, per tant hi ha una obligació que 
de moment no tenen i que tampoc poden quantificar. 
 
SRA. ALCALDESSA:  Comenta que li van oferir a aquesta persona durant el termini el poder establir un pla de 
pagament d’aquests 350.000 euros més interessos, però no va acceptar. 
 
SR. IVAN GARCIA: Intervé i manifesta que tots aquests interessos que son molts diners, en tots aquests anys, ell té 
entès que si es consignen aquests diners al Jutjat, t’estalvies els interessos. Pregunta quan pugen els interessos. 
 
SR. J. GOYTISOLO: Intervé i manifesta que efectivament els interessos poden acabar essent una quantitat de certa 
importància, però s’haurà de calcular. El que sí es cert és que no existeix una obligació de dotar pressupostàriament 
aquest justi preu, es podria fer, però encara no es una quantificació tancada, no existeix. 
 
SRA. ALCALDESSA:  Intervé i recorda la història que es van trobar a nivell d’Ajuntament i que tenien problemes de 
tresoreria recorda que el 2011-2012, manca de pagaments de la Generalitat, problemes de tresoreria, 
pressupostaris,  tots els deutes que es van trobar, fer front a tots els pagaments, per la qual cosa tampoc 
disposaven d’aquests diners per poder consignar-los al Banc, hi havia d’altres prioritats. Ara que realment la situació 
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es millor, si que han de veure con afrontar aquesta negociació, el menys costosa pels interessos de l’Ajuntament, 
que son els de tots els ciutadans de Vallirana. 
 
 

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

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

l’abstenció del PP (2 vots), 
 

 
I sense cap més temes a tractar,  la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les  20’18  hores. 
De la que s’estén la present acta, que en dono fe. 
 

 

 

 


