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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE EXTRAORDINARI I 
URGENT DE L’AJUNTAMENT EL DIA 11 D’AGOST DE 2015 
 

 

Vallirana, 11 d’agost de 2015 
 

Al Saló d´actes de la Casa Consistorial es reuneix la Corporació Municipal per celebrar sessió 
extraordinària i urgent, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa Eva Maria Martínez Morales; hi 
assisteixen els següents senyors i senyores prèviament convocats: 
 
Del Grup PSC-PM 
 
-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 LAFONT  ROGEL  
 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL ERC-AM 
 
-Sra. MONTSERRAT ZAPATA YERGA 
-Sra. ÀLIA KIRCHNER GIMÉNEZ 
 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ   CIU 
 
-Sr. TEÒFIL M. GIBERT BERTRAN 
 
SI 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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S´excusa l´Interventor Municipal. 
 
Oberta la sessió per la presidència, i un cop comprovada l´existència del quòrum que cal perquè 
pugui ésser iniciada, a les 18 hores, es passen a tractar els assumptes inclosos a l´Ordre del Dia: 
 
SRA. ALCALDESSA: Hi intervé la Sra. Alcaldessa i vol destacar la gran assistència de regidors i també la feina 
feta, tant per la ciutadania com pels regidors que formen part de la Comissió de la Variant. 
 
En primer lloc es procedirà a aprovar la urgència del Ple: 
 

Votació de la urgència: Queda aprovada per UNANIMITAT 
 

1.  MOCIÓ PERQUÈ ES MANTINGUI LA INVERSIÓ PREVISTA PER A LA 
VARIANT DE VALLIRANA PER AL 2016 
 
La Sra. Alcaldessa convida els regidors que llegeixin un paràgraf cadascú d´aquest punt. 
 
Atès que després de més de vint-i-set anys de mobilitzacions i de vint anys de retards, el maig 
del 2004 van iniciar-se les obres de la variant de Vallirana amb la previsió d’acabar-les a principis 
del 2007. Prop de vuit anys després, les obres no estan acabades i han patit aturades diverses 
vegades, fos per raons tècniques, fos per raons pressupostàries. De fet, les obres de perforació 
del túnel es van suspendre de nou el juliol del 2011.  
 
Després de la creació de la comissió de la Variant, formada per tots els partits polítics del 
consistori i posteriorment oberta a tota la ciutadania, es van endegar tota una sèrie d’actuacions 
de reclamació de la represa de les obres: mocions, acords amb estaments socials, esmenes als 
pressupostos general de l’Estat, propostes de resolucions per al Parlament de Catalunya 
aprovades per unanimitat de tots els grups polítics, preguntes parlamentàries, manifestacions, 
campanyes de sensibilització...  
 
Atès que les obres es reprenen el 17 de novembre de 2014 després de 1.200 dies aturades.  
 
Ateses les properes eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre i la convocatòria 
d’eleccions al Congrés i el Senat a finals d’any, fet que condicionarà els pressupostos 
d’inversions dels següents anys.  
 
Atès que la proposta de PPGG 2016 reflecteix una reducció de 16 milions d’euros (passant de 
34,3 M € a 18 M €) respecte a la previsió anterior del Ministerio de Fomento.  
 
El Ple de l´Ajuntament de Vallirana demana: 
 
Primer. Sol·licitar al Ministerio de Fomento que es recuperi la quantitat prevista per al 2016, que 
era de 34,342 milions d’euros als pressupostos generals de l’Estat 2016, per tal que no es retardi 
la finalització de l’obra fins al 2019.  
 
Segon. Demanar una reunió amb la Ministra de Fomento Ana Pastor.  
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Tercer. Instar a tots els partits polítics que es presenten en les properes comtesses electorals el 
seu suport i compromís explícit i ferm per accelerar la finalització de les obres i que aquesta via 
es posi en servei al 2017.  
 
Quart. Instar els partits polítics amb representació al Congrés a presentar esmenes a la llei del 
PPGG 2016 per tal que es recuperi la inversió prevista de 34, 3 M €.  
 
Cinquè. Instar els ajuntaments i els consells comarcals de la zona que expressin el seu suport a 
aquesta moció.  
 
Sisè. Donar trasllat d’aquest acord a la Ministra de Fomento, al Secretari General 
d’Infraestructures, al Director General de Carreteres, al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
als Ajuntament de Cervelló, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, Corbera de Llobregat, La 
Palma de Cervelló, Pallejà, Subirats i Olesa de Bonesvalls, i als Consells Comarcals del Baix 
Llobregat i de l’Alt Penedès, als partits polítics amb representació al Congrés del Diputats.  
 
No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 
Votació: Aprovada per UNANIMITAT 
 
Sra. ALCALDESSA 
Per acabar comenta el motiu que ha portat a celebrar a questa reunió extraordinària i urgent, ja que s´ha presentat 
el projecte de Pressupostos Generals de l´Estat per al 2016 i han vist que hi havia una reducció en la partida 
d´inversions per a la variant de Vallirana de 16 M d´euros, i no volen que això passi sense dir res i que es faran totes 
aquestes actuacions per tal que es rectifiqui. 

 
Sra. MONTSE ZAPATA: Hi intervé i manifesta que vol donar les gràcies a tota la ciutadania i també a tots els partits 
polítics d´aquest Consistori perquè realment en aquest fet han d´anar tots junts i no s´ha de polititzar i creu que ho 
aconseguiran així. 

 
Sra. ALCALDESSA: Per acabar manifesta que creu que estan totalment d´acord i que aniran en aquesta línia tots 
junts  

 
I sense cap més tema a tractar,  la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les 18.30 hores. 
Dono fe que de la sessió s’estén aquesta acta. 
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