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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE ORDINARI DE 
L’AJUNTAMENT EL DIA 8 D´OCTUBRE DE 2015 
 

 

Vallirana, 8 d’octubre 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 
-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 

Assistits pel Sr. Javier Goytisolo Marquínez, interventor municipal 
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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: 

En primer lloc la Sra. Alcaldessa disculpa l´assistència de la Regidora Sra. Maria Isabel Villafaina 

per motius de salut. 

En segon lloc la Sra. Alcaldessa explica que els Grups polítics de CiU i ERC han fet arribar una 

Moció conjunta, com es va comentar a la Comissió Informativa, però va ser presentada un cop 

tancada la carpeta Ple, per la qual cosa ha de votar-se com a assumpte d´urgència. És la moció 

de suport al President Mas, a l’exvicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau amb motiu de la 

seva imputació per l´organització del 9N. Es passa a votar la urgència. 

Votació: Aprovada per UNANIMITAT la inclusió com a assumpte d´urgència. 

 
 

Nº 1.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DEL PLE ORDINARI 
DE 30 DE JULIOL DE 2015, DEL PLE EXTRAORDINARI I URGENT D´11 
D´AGOST DE 2015 I DEL PLE EXTRAORDINARI DE 2 DE SETEMBRE DE 2015.  
 
Es passa a votació l´esborrany de l´acta del Ple Ordinari de 30 de juliol de 2015:  
 
Sr. E. GIRALDEZ: Diu que no està d´acord amb la transcripció de l´acta i posa com a exemple la seva intervenció al 
punt de la Moció del Correllengua. 
 
Sr. SECRETARI: Informa que si hi ha alguna esmena se li ha de comunicar i es torna a revisar, però legalment no hi 
ha obligació de transcriure-ho literalment tot. La llei diu “relació succinta de les expressions posades de manifest al 
Ple”. Actualment ja s´estan fent molt més llargues del que hauria de ser. Quan s´envia l´acta dilluns, o a la Comissió 
Informativa, s´està a temps de rectificar l´acta, però un cop aquí i, sense el text, es votaria un text que 
desconeixerien els regidors i el Secretari mateix. 

 
Sra. ALCALDESSA: Vol incorporar una esmena a la pàgina 15 quan a la seva intervenció es diu “que a l´any 2015 
no es farien cursos de formació ocupacional”, perquè no seria correcte. El que va dir va ser “que a l´any 2015 no es 
farien cursos de formació ocupacional per tot l´import que s´havia pressupostat a l´inici de l´any”. 

 
Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor de tots els Grups Municipals: PSC (9 
vots), ERC (2 vots), SÍ ES POT (1 vot), JUNTS PER VALLIRANA (1vot), CIU (2 vots) i 
l´abstenció de CIUTADANS (1vot). 
 
Es passa a votació l´esborrany de l´acta del Ple Extraordinari i Urgent d´11 d´agost de 2015:  
 
Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
 
Es passa a votació l´esborrany de l´acta del Ple Extraordinari de 2 de setembre de 2015:  
 
Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
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N. 2. PROPOSTA D´ACORD D´APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE 
L´ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ 
DELS TRIBUTS LOCALS 
 
L´Alcaldessa explica que ha deixat a sobre de la taula una esmena i primer s´hauria de votar la 
inclusió de l´esmena per incloure-hi aquest text.  
 
Explica la Sra. Nuria Ruiz que informa que l´esmena s´introdueix arran del fet que la Diputació va 
recomanar canviar l´art. 47.4, elevant l´import de deutes de 500 a 1.000 euros, però revisant la 
redacció de l´art. complet es van adonar que l´art. 47.1 sí que parlava d´aquest barem de deutes 
de 0 a 500 euros i, per tant, quedava un buit entre els deutes que serien de 500 a 1.000 euros. 
Consultat amb Diputació, van confirmar que efectivament hi havia un error i també s´havia de 
modificar l´art. 47.1. 
 
Es passa a votació de l´esmena: 
 
Votació: Aprovada per UNANIMITAT la incorporació d´aquesta esmena 
 
Llegeix i explica aquest punt la Sra. Nuria Ruiz. 
 
EL text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles de 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.  
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que 
les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim 
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.  
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les Ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi 
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals 
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi 
de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb 
les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 
106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.  
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals municipals 
obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.  
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
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d’acord amb el que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals.  
 
Vist el contingut dels informes tècnics.  
 
Vist el contingut de l’informe d’Intervenció. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 1 d’octubre. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents, la modificació de 
l’Ordenança que es transcriu a continuació: 
 
Es modifica l’article 47.4 que resta redactat de la següent manera: 

Article 47. Execució forçosa 

“Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui igual o superior a 1.000 EUR, es podrà 
ordenar l’embarg dels béns i drets previstos a l’article 169 de la Llei General Tributària, 
preservant l’ordre establert al precepte esmentat.” 

 
Segon.- Exposar al públic en les taules d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així 
com el tex complet de l’Ordenança fiscal aprovada, durant el termini de trenta dies hàbils a 
comptar del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2016, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
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 PSC (9 vots), 
ERC (2 vots), SÍ ES POT (1 vot), JUNTS PER VALLIRANA (1vot), CIU (2 vots), CIUTADANS 
(1vot) i l´abstenció de JUNTS PER VALLIRANA (1vot).  
 
 

N. 3. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL N.1 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
L´Alcaldessa passa a llegir els acords. 
 
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles de 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que 
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les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim 
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les Ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi 
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals 
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi 
de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb 
les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 
106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.  
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals municipals 
obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.  
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
d’acord amb el que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals.  
 
Vist el contingut dels informes tècnics.  
 
Vist el contingut de l’informe d’Intervenció. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 1 d’octubre. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents, la modificació de 
l’Ordenança que es transcriu a continuació: 
 
a) Es modifica la disposició transitòria tercera que resta redactada de la següent manera: 
 
El punt tercer de l’article 12 no serà d’aplicació per l’any 2016. Els ingressos percebuts per 
aquesta moratòria en l’aplicació de la bonificació, seran destinats a incentivar de manera directa 
la creació de llocs de treball al municipi. 
 
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així 
com el tex complet de l’Ordenança fiscal aprovada, durant el termini de trenta dies hàbils 
comptats des del dia següent a la de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de 
la Província. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
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Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2016, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
No obstant això, el Ple amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més convenient. 
 
Sr. OMAR: Vol saber com es contempla la creació d´aquests llocs de treball i si se sap quins serien els criteris. 
 
Sra. MONTSE ZAPATA: Demana un aclariment del que exactament es modifica.  
 
Sra. ALCALDESSA: Explica que es modifica la Disposició Transitòria Tercera. Tot l´articulat de l´Ordenança queda 
igual i el que es modifica en aquesta Disposició Transitòria Tercera és que diu que l´article 12 no serà d´aplicació 
per a l´any 2016. L´article 12 regula una bonificació del 2% per als rebuts que estiguin domiciliats. El primer any 
d´aplicació va ser  a l´any 2014. A l´any 2015 no és d´aplicació, amb la qual cosa els rebuts domiciliats sí que han de 
tenir aplicada aquesta bonificació del 2%. Però per al 2016 es diu que es torna a fer això i que aquest import de la 
bonificació es destina a la creació de llocs de treball. Explica que altres anys el que s´ha fet ha sigut aprovar unes 
bases, i s’hi podien presentar empreses i emprenedors que creessin ocupació al municipi. El que se subvenciona 
bàsicament són les contractacions de més de 6 mesos, tant a temps parcial com a jornada completa, de gent 
aturada de Vallirana. Les bases que regiran l´any vinent segurament s´aprovaran al proper Ple. A les bases d´altres 
anys es permetia que s’hi presentessin tant empreses del municipi com de fora del municipi, però que contractin 
gent aturada de Vallirana. Hi ha diferents criteris: estan publicades les bases del 2015 i es poden consultar a la 
pàgina web. Ofereix la possibilitat a la resta de regidors d’aportar-hi alguna proposta, ja que actualment s´estan 
revisant. 
 
També explica que això ha d´estar incorporat a la modificació, però que realment no es toca el tipus. Per a l´any 
vinent deixarà d´estar en vigor el Decret 20/2011, que va ser imposat a tots els Ajuntaments pel Govern de l´Estat a 
partir de l´exercici 2012. I en el cas específic de Vallirana, que s´havia fet la darrera revisió cadastral al 2003, als 
anys 2012, 2013, 2014 i 2015, aquells propietaris que tenien els valors cadastrals més alts tenien un coeficient més 
elevat. Al deixar de tenir vigència aquest Decret, les persones que durant aquests 4 anys han tingut uns valors 
cadastrals més alts, per al 2016 tindran una rebaixa, que pot arribar a ser fins a un 5,5 % aproximadament. Es va 
estar valorant el fet d´incrementar el tipus, però això hauria de ser aplicable a tota la població. I per això s´ha adoptat 
la decisió de mantenir aquest tipus. Es creu que tindrà poca afectació al volum de recaptació de l´any que ve. I per 
això es creu que es podrà assumir no tocar aquest tipus. També informa que des de Cadastre es començarà a fer 
una revisió de tots els valors i que podrà significar un increment de la recaptació per aquesta via. 
 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals PSC (9 vots) i 
SÍ ES POT (1 vot), l´abstenció de JUNTS PER VALLIRANA (1vot) i CIUTADANS (1vot) i els 
vots en contra d´ERC (2 vots) ) i CIU (2 vots). 
 

 

N. 4. PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL PER A L’EXERCICI 
2016 DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE 
L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA  
 
Llegeix i explica aquest punt el Sr. Òscar Suñé. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.  
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que 
les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim 
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.  
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Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les Ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi 
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals 
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi 
de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb 
les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 
106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals municipals 
obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Vist el contingut dels informes tècnics.  
 
Vist el contingut de l’informe d’Intervenció. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 1 d’octubre. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents, la modificació de 
l’Ordenança que es transcriu a continuació: 
 
a) Es modifica l’article 5 que resta redactat de la següent manera: 
 
Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable 
 
Per poder gaudir de les bonificacions previstes en aquest article, l’interessat haurà de presentar 
la corresponent sol·licitud, i, perquè tingui efectes dins del mateix exercici de la petició, es podrà 
fer la sol·licitud com a màxim fins a l’últim dia del període voluntari de pagament. 
 
a) S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles 
que, per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques dels seus motors, es considera 
que produeixen un menor impacte ambiental. Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà que es 
tracti de vehicles elèctrics o bimodals. 
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b) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost als titulars de vehicles històrics a 
què es refereix l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol. El 
caràcter històric del vehicle s’acreditarà mitjançant certificació de la catalogació emesa per 
l’òrgan competent de la Generalitat, i documentació justificativa, permís de circulació i fitxa 
tècnica del vehicle, conforme consten matriculats en el registre de vehicles de la DGT com a 
vehicles històrics. 
 
c) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost als titular de vehicles amb més de 
25 anys, que estiguin adherits als clubs o associacions: CONVOY Asociación de Vehículos 
Militares y de Emergencias de Época, Associació Motor Clàssic Vallirana i Associació 
VALLICLASSICS. 
 
Per poder gaudir d’aquesta bonificació les persones titulars dels vehicles hauran d’acreditar 
mitjançant certificat del club o associació conforme el titular del vehicle és soci del mateix. 
 
Correspondrà a l’Ajuntament verificar que els beneficiaris d’aquesta bonificació han participat en 
els actes organitzats per l’Ajuntament. En cas que no compleixi aquest requisit, es comunicació a 
l’Organisme de Recaptació i Gestió de Tributs de la Diputació de Barcelona per tal que 
procedeixi a liquidar la quota bonificada per incompliment d’aquest compromís. 
 
Aquesta bonificació s’haurà de demanar cada any. 
 
d) Per a altres titulars de vehicles amb més de 25 anys, adherits a altres associacions sense 
ànim de lucre i que vulguin gaudir d’aquesta bonificació del 100% de la quota de l’impost hauran 
d’adoptar el compromís de participar, a petició de l’Ajuntament, en certàmens 
socioculturals,rallis, exposicions, etc., organitzats pel mateix Ajuntament, així com presentar la 
corresponent sol·licitud aportant la següent documentació: 
 
- Certificat del club o associació conforme el titular del vehicle n’és soci 
- Certificat del club o associació adjuntant la documentació justificativa conforme és una entitat 
sense ànim de lucre 
- Certificat del club o associació adjuntant la documentació justificativa conforme el seu objecte 
social és el de fomentar la conservació del cotxe antic, fer i guardar la seva història, promoure 
trobades socials, curses i recorreguts, així com donar a conèixer la cultura de l’ús de l’automòbil 
- Permís de circulació i fitxa tècnica del vehicle per tal de poder-ne acreditar l’antiguitat 
- Declaració jurada de participar de forma activa en les activitats programades per l’Ajuntament 
 
Correspondrà a l’Ajuntament verificar que els beneficiaris d’aquesta bonificació han participat en 
els actes organitzats per l’Ajuntament. En cas que no compleixi aquest requisit, es comunicarà a 
l’Organisme de Recaptació i Gestió de Tributs de la Diputació de Barcelona per tal que 
procedeixi a liquidar la quota bonificada per incompliment d’aquest compromís. 
 
Aquesta bonificació s’haurà de demanar cada any. 
 
a) S’afegeix un apartat tercer a l’article 9 que resta redactat de la següent manera: 
 
Article 9. Padrons “3. No es reproduirà en els padrons anuals successius, les matrícules 
corresponents als vehicles de més de 12 anys d’antiguitat des de la seva matriculació que no 
tinguin al dia la inspecció tècnica i els propietaris hagin estat declarats incobrables”. 
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Segon.- Exposar al públic en el taules d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així 
com el tex complet de l’Ordenança fiscal aprovada, durant el termini de trenta dies hàbils 
comptats des del dia següent a la de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de 
la Província. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2016, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
No obstant això, el Ple amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més convenient. 
 
Sra. MONTSE ZAPATA: Demana que s´expliqui; és millor que llegir una cosa que considera que no s´entén. 
 
Sr. ÒSCAR SUÑÉ: Explica que principalment el que es modifica és que passa de ser una bonificació del 40% a ser 
una bonificació del 50% d´aquells cotxes que siguin bimodals o elèctrics. I, quant a l´art. 9, que aquells cotxes de 
més de 12 anys, dels quals no es pugui cobrar l´impost de vehicles, automàticament es donaran de baixa del padró. 
 

Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
 
 

N. 5. PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL PER A L’EXERCICI 
2016 DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 
TAXA DE GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS 
 
Llegeix i explica aquest punt el Sr. Òscar Suñé. 
 
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que 
les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim 
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
  
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les Ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi 
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals 
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi 
de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb 
les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 
106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.  
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En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals municipals 
obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Vist el contingut dels informes tècnics.  
 
Vist el contingut de l’informe d’Intervenció. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 1 d’octubre  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents, la modificació de 
l’Ordenança que es transcriu a continuació: 
 
a) S’afegeix un apartat tercer a l’article 6 que resta redactat de la següent manera: 
 
3. De forma excepcional, i a proposta de l’àrea de Serveis Socials mitjançant informe motivat i 
posterior acord de Junta de Govern Local, es podrà bonificar el 100% de les sol·licituds dels 
ciutadans malgrat que no es compleixin els requisits a què es fa referència en l’apartat anterior. 
Per aquest tipus de sol·licitud no es determina cap termini de presentació.  
 
b)  Es modifica l’article 8 que resta redactat de la següent manera: 
 
Article 8. Bonificacions per a solars 
 
S’aplicarà una bonificació del 100% de la taxa d’escombraries als propietaris de solars definits en 
els articles 96 i 109 del Pla General d’Ordenació Municipal, així com els definits com a Sistema 
de reserva hidrològica, en la Modificació Puntual PGO sectors de la Barquera i Font del Rector i 
el Pla Parcial dels Pinars. Aquesta bonificació s’aplicarà de forma automàtica. 
 
    c) Es modifica l’epígraf 1210 i s’afegeix l’epígraf 1228 en l’article 14.2 que resta redactat 
de la següent manera: 
 

Establiments de restauració i alimentació 

1210 Establiments d’alimentació, autoserveis i supermercats de 500 a 1.000 m2 5.930,88 € 

1228 
Establiments d’alimentació, autoserveis i supermercats de més de 1.000 
m2 

11.877,76 € 

 
Segon.- Exposar al públic en el taules d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així 
com el tex complet de l’Ordenança fiscal aprovada, durant el termini de trenta dies hàbils 
comptats des del dia següent a la de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de 
la Província. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 



11 
 

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2016, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
No obstant això, el Ple amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més convenient. 
 
Sr. OMAR: Vol preguntar si el punt a) es modifica per fer-ho més ample i que més persones es puguin acollir a 
aquesta bonificació. I, quant a l´apartat b), demana que es desenvolupi una mica més el punt. 
 
Sr. E. GIRALDEZ: Vol que s´aclareixi que l´Ordenança no puja a l´alça i que només afecta als establiments 
d´alimentació i supermercats de més de 1.000 metres quadrats. 

 
Sr. OSCAR SUÑÉ: Confirma que l´apartat a) és per ampliar a més famílies, amb la proposta de Serveis Socials que 
són els coneixedors de les situacions de cada família. Sobre el punt 8, apartat b), sobretot és per terrenys que són 
horts urbans i que estaran exempts de la seva taxa d’escombraries. No caldrà fer la sol·licitud, sinó que 
automàticament ja quedaran exempts amb una bonificació del 100%. 

 
Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
 
 

N. 6. PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL PER A L’EXERCICI 
2016 DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 
TAXA DE SERVEIS FUNERARIS MUNICIPALS 
 
Explica i llegeix els acords el Sr. Òscar Suñé. 
 
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que 
les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim 
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les Ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi 
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals 
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi 
de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb 
les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 
106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.  
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals municipals 
obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
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Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Vist el contingut dels informes tècnics. 
 
Vist el contingut de l’informe d’Intervenció. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 1 d’octubre. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents, la modificació de 
l’Ordenança que es transcriu a continuació: 
 
a) Es modifica  l’article 6 . 1 que resta redactat de la següent manera: 
 
 
Tarifa 1.1. Illes Antigues 
 
Nínxol sense ossera         362,95 € 
 
Nínxols amb ossera         483,36 € 
 
Concessió temporal 2 anys sense ossera condicionat (lloguer)* 182,00 €  
 
Concessió temporal 2 anys amb ossera condicionat (lloguer)* 215,00 € 
 
Concessió temporal 5 anys sense ossera condicionat (lloguer)* 575,00 € 
 
Concessió temporal 5 anys amb ossera condicionat (lloguer)* 694,00 € 
 
*Tots aquests imports inclouen el cost del manteniment 
 
Tarifa 1.2. Illes Noves: blocs 16 i 17 
 
Nínxol sense ossera         798,58 € 
 
Nínxol amb ossera          1.061,18 € 
 
Concessió temporal 5 anys (lloguer)*    830,00 € 
     
*Tots aquests imports inclouen el cost del manteniment 
 
Tarifa 1.3. Illes Noves: blocs 18 i 19 
 
Nínxol part baixa          1.806,64 € 
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Nínxol amb ossera          1.643,69 € 
 
Concessió temporal 5 anys (lloguer)*    930,00 € 
 
Concessió columbari  50 anys      553,58 € 
 
*Tots aquests imports inclouen el cost del manteniment 
 
Tarifa 1.4. Quota conservació i manteniment anual del cementiri 
 
Nínxol sense ossera i/o columbari     12,36 € 
 
Nínxol amb ossera          13,86 € 
 
Tomba             80,00 € 
 
Tarifa 1.5. Altres serveis 
 
Drets d’obertura del nínxol o columbari    48,88 € 
 
Inhumació nínxol 161,00 € 
 
Segona inhumació més condicionament (sense presència familiar) 175,30 € 
 
Segona inhumació més condicionament (amb presència familiar) 213,00 € 
 
Inhumació tombes i panteons 233,00 € 
 
Condicionament tomba (sense presència familiar) 255,00 € 
 
Condicionament tomba (amb presència familiar) 295,00 € 
 
Inhumació columbari 161,00 € 
 
Exhumació columbari  161,00 € 
 
Exhumació nínxol 161,00 € 
 
Exhumació tombes i panteons 233,00 € 
 
Trasllat dins cementiri (inclou tots els conceptes) 466,00 € 
 
Canvi de titularitat per herència de nínxols i columbaris 37,04 € 
 
Canvi de titularitat per cessió intervius fins a un 3r grau, de nínxols i columbaris 289,00 € 
 
Canvi de titularitat per herència de tombes i panteons 55,00 € 
 
Canvi de titularitat per cessió intervius fins a un 3r grau, de tombes i panteons 395,00 € 
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Emissió títol  35,00 € 
 
Duplicat títol  35,00 € 
 
Gestió de residus procedents d’inhumacions 40,00 € 
 
Permís per col·locació de làpides i altres 45,00 € 
 
Extracció de làpides en nínxol o columbari  55,00 € 
 
Col·locació de làpides en nínxol o columbari  55,00 € 
 
Extracció de lloses en tombes o panteons   122,00 € 
 
Col·locació de lloses o panteons     122,00 € 
 
Tarifa 1.6. TANATORI 
 
Utilització sala de vetlla        413,83 € 
 
Utilització de Sala de Vetlla confort     487,94 € 
 
(sense presència de familiars) 
 
Tarifa 1.7 ORATORI 
 
Ús Oratori            50,87 € 
 
Ús Oratori amb decoració floral      88,24 € 
 
Ús Oratori sense sala de vetlla      97,68 € 
 
Ús Oratori sense sala de vetlla amb decoració floral 129,40 € 
 
Segon.- Exposar al públic en el taules d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així 
com el tex complet de l’Ordenança fiscal aprovada, durant el termini de trenta dies hàbils 
comptats des del dia següent a la de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de 
la Província. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2016, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals PSC (9 vots),  
CIU (2 vots), SÍ ES POT (1 vot), JUNTS PER VALLIRANA (1vot) i CIUTADANS (1vot) i 
l´abstenció d´ERC (2 vots) 
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N. 7. PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL PER A L’EXERCICI 
2016 DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15, 
REGULADORA DE LA TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES I PER 
RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU, PARADA DE 
VEHICLES I CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES. 
 
Llegeix i explica aquest punt el Sr. Jordi Urrea. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
  
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que 
les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim 
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.  
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les Ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi 
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals 
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi  
de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb 
les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 
106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.  
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals municipals 
obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.  
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Vist el contingut dels informes tècnics.  
 
Vist el contingut de l’informe de l’àrea d’Intervenció. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar provisionalment, per a l’exercici de 2016 i següents, la modificació de 
l’Ordenança que es transcriu a continuació: 
 
a) Es modifica l’article 6 que resta redactat de la següent manera: 
 
“Article 6è. Quota Tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes: 
 
Tarifa primera: 
Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o aparcaments individuals de propietat dins 
d’un aparcament general i els que estan situats en zones o carrers particulars que formin part 
d’una comunitat de propietaris, que prohibeixen l’aparcament de vehicles que no siguin propietat 
d’algun membre de la comunitat. 
 
6.1. En Centre Urbà 
a.   Garatges fins a 3 metres d’amplada     32,38 € 
 Per cada metre de més o fracció                12,70 € 
b.  Comunitats de propietaris      
 Per cada plaça de vehicle                  8,50 € 
 
6.2.  En Urbanitzacions  
a.   Garatges fins a 3 metres d’amplada     22,67 € 
 Per cada metre de més o fracció                 8,89 € 
b.  Comunitats de propietaris      
 Per cada plaça de vehicle                  8,50 € 
 
Tarifa segona: 
Per cada placa oficial o duplicat acreditativa de la reserva    8,70 € 
d’entrada i sortida de vehicles  
 
Tarifa tercera: 
Tancament de carrers sense servei de la policia local 
. Per una hora o fracció                 14,50 € 
. Per cada hora de més o fracció     18,70 € 
 
Tarifa quarta: 
Reserva d’un espai a la via pública per a estacionament excloent, exclusiu per a vehicles 
a) Implantació                 256,93 € 
 
b) Se suprimeix el punt 2 de l’Article 7.  
 
c) Es modifica l’apartat 4 de l’article 8 que resta redactat de la següent manera: 
 
Article 8è. Període impositiu 
 
 “4. Si se cessa en l’activitat durant el primer semestre procedirà la devolució parcial de la quota 
(la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà retornar cap quantitat. La 
baixa del gual tindrà efecte un cop el titular acrediti que s’ha inutilitzat l’accés, hagi restituït la 
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vorera en el seu estat inicial en el cas d’haver realitzat obres i hagi retirat la placa oficial 
acreditativa de la reserva d’entrada i sortida de vehicles. 
 
d) Es modifica l’article 9 que resta redactat de la següent manera: 
 
Article 9. Règim de declaració i ingrés 
 
“1. La taxa s’exigirà en règim de liquidació. 
 2. En el cas d’aprofitaments especials que es realitzin al llarg de diversos exercicis, el pagament 
de la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual no serà inferior a 2 
mesos. 
 3. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de venciment 
periòdic hauran de declarar-se en el moment que es produeixi aquest fet.” 
 
e) Es deroga l’article 10 
  
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així 
com el text complet de l’Ordenança fiscal aprovada, durant el termini de trenta dies hàbils 
comptats de l’endemà de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2016, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Sr. J. URREA: Explica aquest punt i manifesta que el que es vol fer és ordenar i simplificar l´Ordenança de guals. 

 
Sr. T. GIBERT: Demana aclariment sobre els imports a cobrar en el cas de comunitats de propietaris i si a part de 
l´import per vehicle es cobrarà l´import per metres d´amplada. 

 
Sr. J. URREA: Contesta que sí. 
 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals PSC (9 vots),  
CIU (2 vots), d´ERC (2 vots), SÍ ES POT (1 vot), i CIUTADANS (1vot) i l´abstenció de JUNTS 
PER VALLIRANA (1vot). 
 

N. 8. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD DELEGACIÓ EN 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE LES FUNCIONS DE GESTIÓ I DE  
DIVERSOS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC  DE L’AJUNTAMENT DE 
VALLIRANA DE DATA 30 D’OCTUBRE DE 2014 

 
L´Alcaldessa llegeix i explica aquest punt. 
 
ANTECEDENTS DE FET: 
 
En data de 30 d’octubre de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Vallirana va delegar en la Diputació 
de Barcelona les competències de gestió i recaptació de l’impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys urbans. Entre les competències delegades figurava la qualificació de les infraccions i 
imposició de sancions tributàries. 
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En el moment d’efectuar aquesta delegació, no es va tenir en compte que l’ORGT de la Diputació 
de Barcelona disposa d’informació, facilitada pels notaris, relativa a les transmissions i fets 
imposables subjectes a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana i 
pot obtenir còpia de les escriptures corresponents. 
 
També, en relació a les transmissions a títol lucratiu, no declarades davant notari, l’ORGT rep 
informació de les defuncions i, en conseqüència, es pot liquidar a l’herència jacent, transcorregut 
el termini legal sense haver-se presentat declaració, de conformitat amb l’article 106,1,a) del RDL 
2/2004 i 35,4 de la Llei general tributària. 
 
D’altra banda, des de l’1 de gener de 2013 està vigent l’apartat 5 del article 254 de la Llei 
Hipotecària, introduït per la disposició final quarta de la Llei 16/2012 per la que s’adopten 
diverses mesures tributàries adreçades a la consolidació de les finances públiques. Des 
d’aquesta modificació normativa el Registre de la Propietat no practica la inscripció de cap 
document si prèviament no ha estat presentat (via autoliquidació, liquidació o comunicació) a 
l’Ajuntament als efectes de l’impost. Aquest nou apartat ha comportat la presentació de les 
escriptures dintre del termini legal, a vegades per duplicat i fins i tot triplicat, informació que 
s’afegeix a la que ja consta a l’aplicatiu informàtic rebuda telemàticament per l’ORGT. 
 
En aquestes circumstàncies en què l’Administració ja disposa de totes les dades per poder 
liquidar d’ofici transcorregut el termini legal de l’article 110,2 del RDL 2/2004, no és procedent 
iniciar expedients sancionadors contra els subjectes passius. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la titularitat dels quals els correspon. 
 
Els articles 7.1 i 8.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article així com el que disposa el Reglament 
General de Recaptació aprovat per R.D. 939/2005, de 29 de juliol. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de prendre els següents acords:  
 
PRIMER.- Modificar l’abast de l’acord de 30 d’octubre de 2014 de delegació en la Diputació de 
Barcelona de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans en el sentit de suprimir la 
qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’ORGT de la Diputació de Barcelona 
 
Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
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N. 9. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONSERVACIÓ, NETEJA I TANCAMENT 
DE TERRENYS I SOLARS I EXECUCIÓ DE LA PAVIMENTACIÓ DE LA 
VORERA 
 
Llegeix i explica el Sr. Alejandro Lafont. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
El Reglament de la llei d’Urbanisme, concreta l’obligació de conservació en el manteniment o la 
reposició de les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic dels béns immobles. Aquest 
precepte també permet la concreció d’aquesta obligació a través d’Ordenances locals. 
 
Dins d’aquest marc jurídic aquesta Ordenança pretén concretar el deure de conservació i 
tancament de terrenys i solars i el de pavimentar les voreres per la incidència que el mateix té en 
la salubritat, la protecció del medi ambient, la seguretat i la convivència ciutadana. 
 
Vist l’avantprojecte de l’Ordenança Municipal reguladora de la Conservació, Neteja i Tancament 
de terrenys i solar i execució de la Pavimentació de la Vorera, redactada per la comissió de 
treball de  l’àrea de serveis territorials, d’acord amb l’article 62 del reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès el que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local en 
relació al procediment general d’elaboració i aprovació d’ordenances i reglaments. 
 
Com sigui que el procediment d’aprovació n’exigeix l’aprovació inicial, la submissió a informació 
pública i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 
Atès que, es requereix l’aprovació per majoria simple, per aplicació de l’article 47 i 114.1 de la 
Llei reguladora de bases del règim local. 
 
Atès que, en base als articles 49, 70.2 de la LBRL, l’article 178 del Decret legislatiu2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els 
articles 60 a 66 del ROAS, disposen el procediment d’aprovació i regulen que hi haurà 
l’aprovació definitiva amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació 
durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa General, se sotmet al Ple Municipal 
l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança Municipal reguladora de la Conservació, Neteja i 
Tancament de terrenys i solar i execució de la Pavimentació de la Vorera, el text de la qual 
s’annexa al present acord. 
 
SEGON.- Sotmetre a informació pública aquests acords i el text de l’Ordenança Municipal pel 
termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant 
la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la 
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Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública 
començarà a comptar de l’endemà de l’última publicació de l’Anunci al BOP o al DOGC. 
 
TERCER.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública, l’Ordenança Municipal que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació. 
 
No obstant això, el Ple amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més convenient. 
 
Sr. J. ÁVILA: Vol aclariment de si la propietat municipal també s´hi inclou i també sobre si s’ha previst alguna ajuda 
en cas que els propietaris tinguin problemes per pagar. 
 
Sra. M. ZAPATA: Considera necessari l´arranjament de voreres però també vol saber què passarà amb els 
propietaris que no puguin afrontar-ne al cost; demana si se´ls obligarà. 
 
Sra. ALCALDESSA: Explica que l´Ordenança entrarà en vigor, però que hi haurà un temps per executar-la. En el 
cas últim que fos necessària una execució subsidiària, després dels 2 anys de termini que hi ha per posar ordre, es 
podria mirar quines facilitats de pagament podrien tenir aquestes persones o fins i tot veure si es pot articular algun 
tipus de bonificació. 

 
Sr. A. LAFONT: Vol afegir que el tema de la bonificació quedaria palès amb una bonificació els dos primers anys 
puntuals, des de l´aprovació definitiva amb una bonificació del 95% sobre les taxes. 
 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals PSC (9 vots),  
CIU (2 vots), SÍ ES POT (1 vot), CIUTADANS (1vot) i JUNTS PER VALLIRANA (1vot), i 
l´abstenció d´ERC (2 vots). 
 

 

N. 10. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE 
CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE NOMENCLÀTOR I DEL 
PROCEDIMENT PER A L’ASSIGNACIÓ DE DENOMINACIONS DE VIES, 
ESPAIS I EQUIPAMENTS DEL MUNICIPI DE VALLIRANA 
 
Llegeix i explica aquest punt el Sr. Jordi Urrea.  
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
L’Ajuntament de Vallirana ha realitzat una auditoria cartogràfica com a pas previ per a la 
implementació d’un Sistema d’Informació Geogràfica, en què s’han analitzat les següents 
temàtiques: delimitacions administratives, cartografia de base, informació cadastral, planejament 
urbanístic, carrerer i infraestructures urbanes i de serveis. 
 
Específicament per al carrerer, s’ha detectat que hi ha alguns carrers i nombrosos passatges que 
no disposen encara de nom. 
 
Atesa la necessitat d’aprovar i actualitzar la llista de tots els noms dels carrers, places, vies, 
passatges, etc., a fi de disposar del Nomenclàtor oficial que reculli les noves denominacions que 
es puguin produir, un cop s’hagin aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Vallirana, s’ha creat una 
comissió de treball per a la redacció d’aquest nou reglament. 
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Vist l’avantprojecte del Reglament de creació i funcionament de la comissió de nomenclàtor i del 
procediment per a l’assignació de denominacions de vies, espais i equipaments del municipi de 
Vallirana, redactat per la comissió de treball integrada per tècnics de l’àrea d’urbanisme i de 
cultura, d’acord amb l’article 62 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès el que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local en 
relació al procediment general d’elaboració i aprovació d’ordenances i reglaments. 
 
Com sigui que el procediment d’aprovació n’exigeix l’aprovació inicial, la submissió a informació 
pública i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 
Atès que es requereix l’aprovació per majoria simple, per aplicació de l’article 47 i 114.1 de la Llei 
reguladora de bases del règim local. 
 
Atès que, d’acord amb els articles 49, 70.2 de la LBRL, l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els 
articles de 60 a 66 del ROAS, disposen el procediment d’aprovació i regulen que hi haurà 
l’aprovació definitiva amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació 
durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa General, se sotmet al Ple Municipal 
l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament de creació i funcionament de la comissió de 
nomenclàtor i del procediment per a l’assignació de denominacions de vies, espais i equipaments 
del municipi de Vallirana, el text del qual s’annexa amb aquest acord. 
 
SEGON.- Sotmetre a informació pública aquests acords i el text del Reglament de creació i 
funcionament de la comissió de nomenclàtor i del procediment per a l’assignació de 
denominacions de vies, espais i equipaments del municipi de Vallirana pel termini mínim de 
trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a 
comptar des del dia de l’última publicació de l’Anunci al BOP o al DOGC. 
 
TERCER.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència als interessats, el Reglament que ara s’aprova inicialment 
quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament 
a la seva publicació. 
 
No obstant això, el Ple amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més convenient. 
 
Vol manifestar que vol afegir unes modificacions en el text del Reglament, concretament en la 
composició regulada a l´art. 7: Inicialment es proposava: 
 
“Article 7. Composició 

La Comissió de Nomenclàtor estarà formada per: 
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Presidència:  Alcaldia 

 

Vocals:   Regidoria de participació ciutadana 
  Regidoria de cultura 
  Regidoria de via pública 
  Dos tècnics municipals dels departaments de cultura i serveis territorials 
  Un representant del Consorci de Normalització lingüística 

Dues persones alienes a l’Ajuntament, representants d’entitats, amb especial implicació local 
amb l’objecte d’aquesta comissió. 

Secretaria: Actuarà com a secretari el Secretari de la corporació. 
 
Podran assistir a les reunions, amb veu però sense vot, altres persones, a petició de la presidència i en atenció als 
temes a tractar.” 

 
I amb les modificacions de la composició de la Comissió del Nomenclàtor quedaria redactat així: 
 

“Article 7. Composició 

La Comissió de Nomenclàtor estarà formada per: 

Presidència:  Alcaldia 

Vocals:   Regidoria de participació ciutadana 
  Regidoria de cultura 
  Regidoria de via pública 
  Regidoria d´urbanisme 

El cap de l´oposició 
  Dos tècnics municipals dels departaments de cultura i serveis territorials 

Dues persones alienes a l’Ajuntament, representants d’entitats, amb especial implicació local 
amb l’objecte d’aquesta comissió. 

Secretaria: Actuarà com a secretari el Secretari de la corporació. 
 
Els regidors de l´oposició podran assistir a les reunions, amb veu però sense vot. 
 
Podran assistir a les reunions, amb veu però sense vot, altres persones, a petició de la presidència i en atenció als 
temes a tractar.” 

 
Votació: Queda aprovada aquesta esmena per UNANIMITAT 
 
Sr. O. RODRIGUEZ: Vol manifestar que no votaran a favor perquè consideren que és una Comissió bastant tancada 
i que caldria ser molt més ampli, i creuen que haurien de ser els noms dels carrers haurien de ser decidits pels veïns 
i veïnes del municipi, i no una Comissió tan tancada. 
 
Sr. J. ÁVILA: Consideren que tots els partits de l´oposició haurien de tenir representació i que finalment els noms 
que es decidissin s´hauria de fer un referèndum al poble perquè tots els veïns estiguessin d´acord i buscar un 
consens més ampli. 
 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals PSC (9 vots),  
CIU (2 vots), d´ERC (2 vots), i CIUTADANS (1vot), l´abstenció de JUNTS PER VALLIRANA 
(1vot) i el vot en contra de SÍ ES POT (1 vot). 
 

 

N. 11. PROPOSTA D’ACORD DE RECTIFICACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ 
ECONÒMICA D’ALGUNES PARTIDES INTEGRANTS DEL PRESSUPOST 2015 
OBJECTE DE PUBLICACIÓ RESUMIDA AL BOP PER CAPÍTOLS. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
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Mitjançant acord de Ple es va aprovar el Pressupost de 2015, formant part de l’expedient la 
relació de partides i també el resum de capítols. 
 
Posteriorment s’ha detectat que la codificació de la classificació econòmica d’algunes partides 
d’ingressos i despeses no va ser reflectida als totals dels capítols pressupostaris publicats al 
BOP, per la qual cosa existeix una discrepància entre aquests i els aprovats a l’expedient, sense 
que aquestes diferències afectin el total dels Pressupostos de 15.765.002,35 euros. 
 
Considerat també l’informe de l’interventor. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de data 1 d’octubre de 2015. 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu 
Comú. 
 
- Articles 162 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LLRHL). 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Rectificar la codificació de les partides que figuren a l’annex I d’aquest acord; els 
capítols resumits queden d’aquesta forma: 
 

             

 TOTAL INGRESSOS PER CAPÍTOLS 2015

I. IMPOSTOS DIRECTES 8.309.613,42

II. IMPOSTOS INDIRECTES 125.000,00

III. TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.948.266,77

IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.797.622,16

V. INGRESSOS PATRIMONIALS 145.000,00

VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS 0,00

VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00

VIII. ACTIUS FINANCERS 439.500,00

IX. PASSIUS FINANCERS 0,00

TOTAL INGRESSOS 15.765.002,35  
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 TOTAL DESPESES PER CAPÍTOLS 2015

I. PERSONAL 4.685.707,61

II. BÉNS I SERVEIS 6.250.402,91

III. DESPESES FINANCERES 438.408,94

IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 616.600,00

V. FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 0,00

VI. INVERSIONS REALS 1.235.691,71

VII. TRANSFERÈNCIES CAPITAL 31.000,00

VIII. ACTIUS FINANCERS 17.500,00

IX. PASSIUS FINANCERS 2.489.691,06

TOTAL DESPESES 15.765.002,23  
 
Segon.- Publicar aquest resum per capítols 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. 
 
Sra. ALCALDESSA: Aclareix que això és esmenar la publicació que es va fer al BOPB del sumatori per capítols del 
Pressupost. El total del Pressupost de 15.765.002,35 euros era correcte, però l´import total d´algunes partides no 
era correcte. S´esmena aquesta publicació, però no es toca res del Pressupost que es va aprovar. 
 
Sra. M. ZAPATA: Vol aclarir si la modificació consisteix en el fet que hi havia una partida en el Capítol 2 i que havia 
d´estar en el Capítol 1. 
 
Sr. INTERVENTOR: Informa que s´ha de passar un Annex que detallarà les partides afectades. El muntant global 
no varia perquè si hagués variat hauria afectat també al pressupost d´ingressos. Es va fer una revisió de la 
classificació econòmica i es va detectar que s´havia de fer algun canvi, i es va considerar adequat passar-ne 
l’aprovació pel Ple. 
 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals PSC (9 vots),  
CIU (2 vots), SÍ ES POT (1 vot), JUNTS PER VALLIRANA (1vot) i CIUTADANS (1vot) i 
l´abstenció d´ERC (2 vots). 
 

 

N.12.  PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT Nº 10/2015  

 
Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
a) Creació d’un nou projecte d’inversions 
 
Atesa la necessitat de creació del projecte d’inversions 2 Sturb 13 “Arranjament escales Joan 
Capri” amb un finançament de 9.266,87 euros provinents del projecte Sturb 2 “Passatge de Lluís 
Companys” de la mateixa partida 432 15105 60901 “Inversions en Infraestructures”. 
 
b) Crèdits extraordinaris 
 
Primer.- Vistes les sol·licituds de diversos departaments de crear les partides següents no 
previstes inicialment al Pressupost de 2015: 
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Orgàn Prog. Econom. Descripció Import

120 92001 22401 Assegurances vehicles ajuntament 5.100,00

121 92060 60001 Sentencia poligon industrial (1er pagament) 154.488,50

313 23101 48001 Comissio suport refugiats 2.982,00

446 15100 60000 Adquisició fàbrica de coto (1er pagament) 73.329,24

454 33002 62300 Aire condicionat casal joves 2.000,00

454 33400 62300 Aire condicionat Biblioteca 7.823,53

Total 245.723,27  
 
Segon.- Atès que s’ha manifestat pels gestors dels serveis afectats, que les següents partides 
objecte de baixa no tenen despeses compromeses amb càrrec a aquestes dotacions: 
 

Orgàn Prog. Econom. Descripció Import

611 01100 31001 Crèdits a curt termini. Interessos 14.052,87

611 93400 22708 Recaptació. Serveis de Recaptació 77.181,90

Total 91.234,77  
 
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 –4/2015 per finançar romanents compromesos per 372.781,33 
euros; la 5/2015 amb 78.635,47 euros per a crèdits extraordinaris i 799.949,26 euros per a 
suplements de crèdits;  la 6/2015 per la incorporació de 437.872,30 euros de romanents de crèdit 
de 2014 destinats a inversions, i la 8/2015 amb 365.261,29 euros per a crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit–, raó per la qual en el moment de fer-se aquesta modificació el seu saldo 
disponible és de 191.780,54 euros. 
     
Per tant, es pot disposar de 154.448,50 euros de Romanents de Tresoreria per a Despeses 
generals per completar el finançament d’aquestes noves partides. 
 
c) Suplements de crèdit 
 
Vistes les sol·licituds de diversos departaments d’augmentar les següents partides:   
 

Orgàn Prog. Econom. Descripció Import

127 22100 14300 Plans d'ocupació Ajuntament 41.000,00

452 34100 48199 Esports - ajuts entitats esportives 3.000,00

452 34299 21200 Inst.esp.varis- rep,mantenim.iconserv.edificis 8.000,00

Total 52.000,00  
 
Atès que els serveis proposen el finançament d’aquestes altres partides: 
 

Orgàn Prog. Econom. Descripció Import

611 92200 22500 IVA Agència Tributària pendent Prourva 52.000,00

Total 52.000,00  
 
Considerat també l’informe de l’interventor.  
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de data 1 d’octubre de 2015. 
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FONAMENTS DE DRET 
 

Art. 177, 179 i 180 del Text Refós de la Llei RHL; Art. 35, 36, 41 i 42 del Reial Decret 500/90; i 
les Bases d’Execució del Pressupost. 
  
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-  Aprovar la creació del projecte d’inversions 2 Sturb 13 “Arranjament escales Joan 
Capri” amb un finançament de 9.266,87 euros provinents del projecte Sturb 2 “Passatge de Lluís 
Companys” de la mateixa partida 432 15105 60901 “Inversions en Infraestructures”. 
 
Segon.- Aprovar la creació de les partides següents no previstes inicialment al Pressupost de 
2015: 
 

Orgàn Prog. Econom. Descripció Import

120 92001 22401 Assegurances vehicles ajuntament 5.100,00

121 92060 60001 Sentencia poligon industrial (1er pagament) 154.488,50

313 23101 48001 Comissio suport refugiats 2.982,00

446 15100 60000 Adquisició fàbrica de coto (1er pagament) 73.329,24

454 33002 62300 Aire condicionat casal joves 2.000,00

454 33400 62300 Aire condicionat Biblioteca 7.823,53

Total 245.723,27  
 
Tercer.- Finançar aquestes noves partides amb aquesta doble font de finançament: 
 
- La baixa d’aquestes partides: 
 

Orgàn Prog. Econom. Descripció Import

611 01100 31001 Crèdits a curt termini. Interessos 14.052,87

611 93400 22708 Recaptació. Serveis de Recaptació 77.181,90

Total 91.234,77  
 
- Els Romanents de Tresoreria per a Despeses generals disponibles per 154.448,50 euros. 
 
Quart.- Aprovar aquests suplements de crèdit: 
 

Orgàn Prog. Econom. Descripció Import

127 22100 14300 Plans d'ocupació Ajuntament 41.000,00

452 34100 48199 Esports - ajuts entitats esportives 3.000,00

452 34299 21200 Inst.esp.varis- rep,mantenim.iconserv.edificis 8.000,00

Total 52.000,00  
 
Cinquè.- Finançar aquests suplements amb la baixa de la següent partida: 
 

Orgàn Prog. Econom. Descripció Import

611 92200 22500 IVA Agència Tributària pendent Prourva 52.000,00

Total 52.000,00  
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Volen saber en quants pagaments està contemplada l´adquisició de la fàbrica de cotó. I també 
volen saber per què ascendeix tant l´aire condicionat de la Biblioteca. També demanen si poden desenvolupar la 
partida “IVA Agència Tributària pendent Prourva”. 
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Sr. JOSÉ ÁVILA: Volen preguntar per la fàbrica de cotó i quin serà el preu definitiu que s´haurà de pagar per 
l´adquisició d´aquesta fàbrica, en quines condicions està i quin és l´objectiu o què es vol fer amb aquesta fàbrica i si 
serà per fer la biblioteca allà. 
 
Sra. ALCALDESSA: Aclareix que l´import de l´aire condicionat de la biblioteca serà l´import real de la factura per 
l´adquisició d´uns nous aparells per a la biblioteca. Tant d’aquests aparells, com del manteniment, se n´hauria de fer 
càrrec l´antiga Caixa Penedès per un acord que l´Ajuntament tenia amb aquesta entitat bancària que ja no existeix. 
Totes les propietats de Caixa Penedès han anat a la Fundació Pinnae, amb la qual l´Ajuntament està tenint 
divergències perquè es considera que aquest tema l´hauria d´haver pagat aquesta Fundació, ja que entraria dintre 
del que preveu el Conveni que es va fer en el seu dia. L´Ajuntament va decidir, davant d´aquesta situació, posar els 
diners pensant en els usuaris i els treballadors de la biblioteca. Tot i que s´ha passat aquesta factura a la Fundació 
Pinnae, de moment no està pagant i finalment sembla que s´haurà d´anar als Tribunals. S´ha volgut que aquesta 
despesa passés per pressupost, tot i creure que no és una despesa que l´Ajuntament hagi de fer, per prudència i 
indicació de l´interventor. 
 
Quant a l´aclariment de “IVA Agència Tributària pendent Prourva” s´ha de dir que de la Societat Municipal de 
Promoció Urbanística té un deute amb l´Agència Tributària. És un deute força elevat i s´està intentant que aquest 
deute passi a l´Ajuntament per poder fer la dissolució d´aquesta Societat i poder fer un fraccionament del deute. Ja 
hi ha una primera proposta, pendent de concretar, però amb aquest fraccionament ja fet, i tenint en compte que 
s´havia fet una reserva més gran de diners per afrontar aquest pagament del deute durant el 2015, es poden 
alliberar diners que es poden destinar a altres temes, com plans d´ocupació, entitats, l´adquisició de la fàbrica de 
cotó... el pagament es farà i s´està reclamant allargar el deute, més enllà dels 20 mesos com permet la Llei General 
Tributària. 
 
Sr. J. URREA: Explica que la fàbrica de cotó és per fer-hi la biblioteca, propietat de l´Ajuntament. S´ha arribat a un 
acord de compra amb els propietaris de la fàbrica de cotó, la masia i tot el terreny que l´envolta, per 420.000 euros 
aproximadament. El pagament seria 70.000 euros aquest any, 60.000 al 2016, 60.000 al 2017 i 60.000 al 2018. Això 
seria un total aproximadament de 250.000 euros i fins arribar als 420.000 es compensaria amb deutes que els 
propietaris tenen amb l´Ajuntament de Vallirana. És a dir, que tot i que l´acord és de 420.000 no sortiran de caixa 
420.000 euros. 
 
Quant a l´estat de l´edifici explica que tenen un estudi que van fer tècnics arquitectes de la Diputació, que van 
valorar què costaria rehabilitar l´edifici i posar-hi la biblioteca, i van dir que el conjunt de rehabilitació i biblioteca, 
costaria al voltant d´uns 4 milions d´euros. Però no és un projecte definitiu, sinó que és un estudi preliminar que van 
fer arquitectes. 

 
Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals PSC (9 vots),  
CIU (1 vot), ERC (2 vots), SÍ ES POT (1 vot) i CIUTADANS (1vot) i l´abstenció de JUNTS 
PER VALLIRANA (1vot). 
 
La Sra. Alcaldessa vol que consti en acta que el Sr. Josep Busquet ha sortit un moment a 
esternudar i no ha votat. 
 
 

N. 13. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE 
FUNCIONAMENT DE LA TAULA DE COOPERACIÓ SOCIAL I TREBALL EN 
XARXA 
 
Llegeix i explica aquest punt la Sra. Raquel García. 
 
Atès l’informe tècnic de Serveis Socials en el qual es proposa incloure els representants polítics 
en la  Taula de cooperació social i treball en xarxa,  i anul·lar i deixar sense efectes la Comissió 
mixta per a la creació de protocols i solucions per a famílies en situació d´execució hipotecària o 
desnonaments, atès que els seus objectius i competències quedaran integrats en la Taula de 
Cooperació i Treball en Xarxa. 
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I atès que, per fer efectiva aquesta modificació, cal incloure aquests canvis en el Reglament de 
funcionament de la Taula de cooperació social i treball en Xarxa. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de data 1 d’octubre de 2015. 
 
Es proposa al Ple adoptar els següents acords: 
 
PRIMER.- Anul·lar i deixar sense efectes la Comissió mixta per a la creació de protocols i 
solucions per a famílies en situació d’execució hipotecària o desnonaments. 
 
SEGON.- Modificar l’article 2 del Reglament de funcionament de la Taula de cooperació social i 
treball en xarxa que resta redactat de la següent manera: 
 
Article 2. Composició de la Taula de Cooperació Social i Treball en Xarxa 
 
 
La Taula de Cooperació Social i Treball en Xarxa està integrada per un representant de 
cadascun dels recursos:  
 
PROFESSIONALS  

- Serveis Socials:  
o SS Bàsics Ajuntament de Vallirana: 

 Tècniques de Serveis Socials Bàsics (Cap de Serveis Socials i 
Educadores i/o Treballadores Socials de l’Ajuntament de manera 
rotativa) 

o SS Especialitzats:  
 EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència) 
 SIAD (Servei d’Informació i Assessorament a les Dones) 

 
- Àmbit de Salut: 

o CAP Vallirana 
o CSMA (Centre de Salut Mental d’Adults) 
o CSMIJ (centre de Salut Mental Infantil i Juvenil) 
o CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) 

 
- Àmbit d’Ensenyament:  

o Escoles  
o Llars d’infants 
o Institut 
o EAP (Equip d’Assessorament i orientació Psicopedagògica) 

 
- Policia Local  

o Si es valora convenient, en alguns casos on la Policia Local intervingui, es podrà 
convocar els professionals referents. 
 

3r SECTOR 
 

- Creu Roja Vallirana 
- Caritas 
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- Solidança 
- Xarxa Solidària de Vallirana 
- Altres entitats Socials Municipals que es valori convenient (Remare, Esplais, etc) 

 
Representants dels partits polítics 
 

- Un màxim de dos representants per cada grup polític 
 

TERCER.- Comunicar aquesta modificació als representants de les entitats socials, als 
representants dels partits polítics i als departaments de Serveis Socials i Secretaria. 
 
No obstant això, el Ple amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més convenient. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Manifesta el seu acord amb aquesta taula de cooperació social i treball en xarxa, però volen 
saber si s´actuarà d´igual manera que quan hi havia la comissió de desnonaments, en què s´avisaven determinades 
persones vinculades o determinades assemblees que hi havia determinats casos, cosa que permetia que, en 
coordinació amb altres plataformes d´afectats per les hipoteques, també poguessin avisar d´aquestes 
problemàtiques. Pregunta si això continuaria també contemplat en aquesta taula de cooperació social. 
 
Sra. RAQUEL GARCÍA: Contesta que queda contemplat continuar treballant de la mateixa manera. 

 
Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
 
 

N. 14. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA COMISSIÓ D’AJUDA A 
LES PERSONES REFUGIADES 
 
Llegeix i explica aquest punt la regidora Sra. Raquel García. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Des de començaments d’aquest any 2015 i sobretot durant les últimes setmanes, la crisi 
humanitària  provocada per l’arribada  d’immigrants i refugiats  a Europa a través del Mediterrani 
s’ha agreujat de forma considerable. A més, des del mes de juny el nombre de persones que fan 
servir la ruta dels Balcans occidentals per accedir a Europa s’ha incrementat significativament. 
 
Es tracta de milers de persones, en molts casos famílies senceres, que fugen de la pobresa i la 
misèria provocada pels conflictes armats als països de l’Orient Pròxim. La finalitat és arribar als 
països d’Europa més desenvolupats econòmicament, com Alemanya o Suècia, on moltes 
d’aquestes persones tenen familiars i amics. 
 
Des de les organitzacions humanitàries s’ha fet una crida d’emergència per tal de donar resposta  
a les necessitats dels refugiats i demandants d’asil que defugen dels conflictes dels seus països 
d’origen i cerquen un lloc segur que els permeti viure en pau. 
 
Per part de l’Ajuntament de Vallirana, es va realitzar una reunió el passat dimarts dia 8 de 
setembre, en la qual van estar convocats els representants dels grups municipals i de la  Creu 
Roja. En aquesta reunió es va acordar la creació de la Comissió d’ajuda a les persones 
refugiades, així com l’elaboració d’un Reglament. 
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A causa d’aquesta sensibilitat social per ajudar aquestes persones, i per tal de canalitzar les 
actuacions d’una manera organitzada i efectiva, es proposa al Ple l’aprovació de la Comissió 
d’ajuda a les persones refugiades, i del Reglament que regula aquesta comissió. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa amb data 1 d’octubre de 2015.  
 
És per tot això que es proposa al Ple aprovar els següents acords:   
 
PRIMER.- Aprovar  la creació de la Comissió d’ajuda a les persones refugiades. 
 
SEGON.-  Aprovar el Reglament de la Comissió d’ajuda a les persones refugiades. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords als representats dels partits polítics, entitats socials i 
persones voluntàries que actualment formen part de la Comissió d’ajuda a les persones 
refugiades. Als departaments  de Secretaria, Intervenció i Serveis Socials. 
 
Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
 
 

N. 15. PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE 
L’AJUNTAMENT EN EL CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LLINGÜÍSTICA 
 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Juan Manuel Arrabal. 
 
Atès que amb la renovació de la Corporació és necessari nomenar un representant de 
l’Ajuntament en el Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
Vist l’informe favorable del coordinador de la Regidoria de Cultura per tal que es dugui a terme 
l’esmentat nomenament. 
 
Atès el que estableix l’article 88 de la llei 30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Nomenar el regidor de Cultura, Sr. Juan Manuel Arrabal Galisteo, representant de 
l’Ajuntament en el Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística i a la Regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament de Vallirana. 
 
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 PSC (9 vots),  
CIU (2 vots), SÍ ES POT (1 vot) ), JUNTS PER VALLIRANA (1vot) i CIUTADANS (1vot) i 
l´abstenció d´ERC (2 vots). 
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N. 16. MOCIÓ DE REBUIG A QUALSEVOL RETALLADA DE PERSONAL O DE 
PRESSUPOST ALS CENTRES D ’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE VALLIRANA  
 
Llegeix i explica aquest punt la regidora Sra. Raquel García. 
 
Els municipis del Baix Llobregat, entre ells Vallirana, han estat testimoni durant els darrers anys 
de contínues retallades de personal i recursos en hospitals i ambulatoris, que s’han anat 
traduint en una pèrdua de qualitat en l'atenció sanitària que reben els ciutadans i ciutadanes 
d'una de les comarques amb més habitants de Catalunya. 
 
Atesa l’arribada d’algunes notícies de supressió de personal eventual als ABS de la zona, els 
municipis, mitjançant els seus alcaldes, han manifestat el rebuig total. 
 
La veritable preocupació dels municipis i dels professionals que treballen als nostres ABS és la 
reducció alarmant i la pèrdua de qualitat en l'atenció i en l'augment de les llistes d'espera que 
això suposarà. Hem vist en els darrers anys com perdíem recursos personals, horaris d’atenció, 
urgències ambulatòries o serveis complementaris com el projecte d’infermeria als instituts de 
secundària.  
 
Atès que l’atenció primària és la que sosté la salut de la majoria de ciutadans i ciutadanes, no pot 
ser víctima de més retallades. La inversió en primària és prevenció. Es tracta de la manera més  
efectiva i amb menys cost econòmic de garantir una qualitat de vida als nostres veïns i veïnes.  
 
Atès que la defensa d’una sanitat pública de qualitat és una de les  garanties d’equitat i igualtat 
d’oportunitats d’una societat.  
 
Per tot això, el grup municipal socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de Vallirana els següents 
acords: 
 
1. EXPRESSAR al Departament de Salut el nostre malestar i rebuig a qualsevol pèrdua de 
personal mèdic i sanitari a les àrees bàsiques de Salut de Vallirana. 
 
2. EXIGIR al departament de Salut que recuperi el nivell de prestació de serveis i de qualitat en 
els ABS i els hospitals de la xarxa pública de la comarca. Volem una dotació adequada de 
pressupost per afrontar la realitat.  
 
3. EXIGIR al departament de Salut, mitjançant les seves estructures, que no facin contractes de 
gestió de les ABS per sota del que costa obrir les seves portes. 
 
4. DEMANAR al departament de Salut que activi immediatament als governs territorials taules 
que ens permetien tenir informació del que el departament desplega al nostre territori i on els 
municipis tinguem veu per negociar possibles canvis.  
  
5. COMUNICAR tot el suport i reconeixement al conjunt del personal sanitari que, en un context 
d'extraordinària dificultat, continuen esforçant-se personalment per atendre amb les millors 
condicions la nostra ciutadania. 
 
6. COMUNICAR aquests acords als centres sanitaris de primària de Vallirana, als sindicats, al 
consell comarcal del Baix Llobregat i al departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. 
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Sr. J. ÁVILA: Primer vol confirmar que això a curt termini no passarà al CAP de Vallirana. I després manifesta la 
seva voluntat d´adherir-se a aquesta Moció.  
 
Sra. M. ZAPATA: Informa que votaran en contra d´aquesta Moció i diu que pensa que s´hauria de retirar. Manifesta 
que a partir de rumors no es pot crear alarma social; que tots els “atesos” són molt demagògics, i que queda palès 
que ha començat la campanya electoral. 
 
Sra. R. GARCÍA: Respon que aquest mes no afecta a Vallirana. Això entrava en vigor l´1 d´octubre i fins al 30 de 
setembre no es va saber si renovaven 3 persones de Vallirana, o no. I el 31 d´octubre estarem en la mateixa 
situació. No és una qüestió de campanya, sinó que és una qüestió de dignitat dels usuaris de Vallirana. 
 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals PSC (9 vots),  
SÍ ES POT (1 vot), CIUTADANS (1vot) i JUNTS PER VALLIRANA (1vot) i els vots en contra 
de CIU (2 vots) i d´ERC (2 vots). 
 

 

N. 17. MOCIÓ INOVYN-SOLVAY 
 
La Sra. Alcaldessa indica que aquest punt és una moció conjunta presentada pels grups polítics 
PSC, ERC I SÍ ES POT. 
 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. José Ávila. 
 
Inovyn-Solvay és una empresa amb més de 40 anys d’història a Martorell, a la qual actualment 
estan vinculats laboralment al voltant de 500 llocs de treball directes i 2.000 d’indirectes. Molts  
treballadors són veïns de Martorell i també d’altres municipis de la comarca del Baix Llobregat. 
 
Es tracta d’un complex industrial de referència per a Martorell, integrat en un dels sectors de més 
tradició i de més pes en la nostra economia. 
 
La direcció de l’empresa i els representants dels treballadors s’han dirigit en les últimes 
setmanes a l’Ajuntament de Martorell i han expressat la seva inquietud per la continuïtat de la 
fàbrica i pel manteniment dels llocs de treball, després d’una decisió del Ministeri d’Indústria 
respecte a la possibilitat de concórrer a la subhasta del subministrament elèctric, que seria 
interrompre un servei clau per la seva activitat. 
 
El moment en què arriba aquesta decisió del Ministeri coincideix amb un procés de canvi 
accionarial a Inovyn-Solvay, culminat el passat mes de juliol i precisament, quan l’empresa està 
pendent de decidir inversions en les instal·lacions actuals. 
 
Les conseqüències de l’eventual tancament de l’empresa serien nefastes a l’àmbit local, però 
també en el global, del sector industrial i del país en termes d’ocupació, de competitivitat i de 
confiança en la recuperació econòmica. 
 
Per tot el que ha estat exposat, l’Ajuntament de Vallirana, l’Alcaldessa i els grups municipals que 
ho signen, 
 
PRIMER.- Manifesten el seu suport als treballadors i a les treballadores d’Inovyn-Solvay per 
garantir la continuïtat dels llocs de treball de la planta de l’empresa a Martorell. 
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SEGON.- Demanen al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme el compromís d’assegurar la 
viabilitat de la planta i de l’ocupació que genera a la nostra comarca. 
 
TERCER.- Insten als governs de la Generalitat i de l’Estat a crear una mesa de diàleg per a la 
confecció d’un pla de viabilitat industrial entre la direcció de l’empresa, el comitè d’empresa, les 
centrals sindicals i les administracions implicades, amb la finalitat de mantenir els llocs de treball. 
 
QUART.- Acorden traslladar aquesta moció al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, al Govern 
de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del 
Parlament de Catalunya. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Manifesta que el seu vot serà favorable, però serà un sí crític perquè entén que més enllà de la 
qüestió laboral i de defensa dels treballadors, també hi ha una vessant ambiental i ecologista i els consta que moltes 
ONG també han denunciat reiteradament l´impacte ambiental que té aquesta empresa. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: S´adhereixen també a la moció, tot i que entenen que ha sigut un error de la pròpia empresa que 
paga una multa que posa en perill la seva viabilitat; però en defensa dels llocs de treball, votaran a favor i 
s´adhereixen a la moció. 

  
Sr. J.M. ARRABAL: Vol afegir-hi que consideren que ha sigut un exemple aquesta empresa en el sindicalisme 
europeu, perquè per mantenir l´ocupació i la fàbrica operativa en els pitjors moments van fer un acord molt específic. 
També dir que han de pagar una multa important de 10 milions d´euros i, com a conseqüència d´aquesta multa, no 
podran entrar dins de la subhasta elèctrica. És una de les resolucions que ha fet el Ministeri i això és el que 
preocupa, perquè s´haurà de deixar que puguin treballar en condicions, ja que amb la ininterrompibilitat elèctrica 
quan aturen el servei tenen uns descomptes i amb això treballen molt aquestes empreses grans. 

 
Votació: Aprovat per UNANIMITAT. 
 
 

N. 18. MOCIÓ RELATIVA AL PAGAMENT DEL DEUTE QUE TÉ LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA AMB LES FARMÀCIES 
 
La Sra. Alcaldessa informa que en aquest moment abandona el Ple la regidora Sra. 
Elisabeth Romero per motius de maternitat. 
 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Enrique Giráldez. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atès que des de l'any 2012, el Govern de la Generalitat acumula retards i impagaments amb les 
farmàcies, incloses les de Vallirana, mitjançant el Servei Català de la Salut (Catsalut). 
 
Atès que en el mes de novembre de 2014, el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya 
denunciava que el Govern de la Generalitat estava incomplint el seu compromís de liquidar el 
deute amb les farmàcies, abans de finalitzar l'any 2014, que ascendia a un total de 
220.900.000€. 
 
Atès que el sector farmacèutic és un dels pilars bàsics assistencials del nostre sistema sanitari, 
motiu pel qual els perjudicis que pateixen impacten de forma greu tant en la globalitat del sistema 
sanitari, com en la ciutadania més vulnerable, incloent-hi els ciutadans i ciutadanes de Vallirana.  
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Atès que la situació en què es troba aquest sector, provocada pels impagaments de la 
Generalitat, provoca la desprotecció de molts autònoms, l'acomiadament de treballadors i 
treballadores del sector i el tancament de petites empreses. 
 
Atès que es posa en risc el dret a l'accés als medicaments per part de la ciutadania de Catalunya 
i de Vallirana, en particular. 
 
Atesa la convocatòria d'eleccions autonòmiques al Parlament de Catalunya, des del Grup 
Municipal de Ciutadans Vallirana reivindiquem que la responsabilitat dels poders públics en 
general i de la Generalitat en particular és donar resposta a les persones en situació de 
vulnerabilitat a causa del seu estat de salut. 
 
Atès que les oficines de farmàcia no poden esdevenir les creditores del Govern de la Generalitat 
de Catalunya.  
 
Per tots aquests motius exposats, el Grup municipal de Ciutadans proposa en el Ple de la 
corporació l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Instar al pròxim Govern de la Generalitat de Catalunya a convocar de manera 
immediata la Taula del Medicament de Catalunya, òrgan que es va constituir l'any 2009, amb tots 
els agents implicats en el sector (indústria, distribució, oficines de farmàcia, consells de col·legis 
professionals, patronals del sector, pacients i el departament de Salut). 
 
SEGON.- Instar i exigir al pròxim Govern de la Generalitat de Catalunya a liquidar el deute amb 
les farmàcies, aprovant un calendari de pagaments que elimini el deute existent.  
 
TERCER.- Instar i exigir al pròxim Govern de la Generalitat de Catalunya una partida econòmica 
en el pròxim pressupost, amb caràcter finalista per afrontar els pagaments pendents. 
 
Sr. JOSEP BUSQUET: Consideren que és una moció una mica populista i que no s´hauria de presentar. Estan 
totalment d´acord que es paguin els deutes a les farmàcies, així com pagar els deutes de les guarderies, o tot el 
tema de la dependència o el deute de l´Ajuntament... Creuen que és l´Estat espanyol el que no està complint i és qui 
hauria d´estar pagant això i la Generalitat està fent retallades perquè no està rebent el que la Generalitat li deu. I per 
aquest motiu votaran en contra. 
 
Sra. M. ZAPATA: Els sembla una moció absolutament polititzada. A més considera que té dos o tres informacions 
que són mentides i que creen alarma social. Quan l´Estat espanyol pagui, aquest problema es resoldrà. I hi afegeix 
que la solució la tenen a 18 mesos vista. 
 
Sra. R. GARCÍA: Des del PSC diuen que estan d´acord que s´ha de pagar el deute que es té amb les farmàcies;  és 
una forma més de retallar i hi estan totalment en contra. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Entén que aquesta moció als grups nacionalistes de l´Ajuntament els molesti, perquè considera 
que la presenten espanyols. Creu que s´ha de canviar el xip i que ja porten 3 anys sense pagar, i només amb el 
tema de la independència al cap, i que canviar el xip i pagar els deutes que tenen amb les farmàcies i proveïdors és 
complicat. Continua argumentant els diners que dóna l´Estat espanyol del FLA (Fons de Liquidació Autonòmica) per 
poder pagar les factures al mes de juny, però assegura que es gasten 100 milions d´euros en les plataformes pro 
seleccions catalanes, en l’ANC i en Òmnium cultural per, cada 11 de setembre, llogar autobusos i comprar 
entrepans, etc. Es gasten 2,2 milions d´euros en ambaixades, consolats, oficines internacionals... que no serveixen 
per a res. Hi ha 8 cadenes autonòmiques a Catalunya, la majoria deficitàries. Afirma que té més treballadors TV3 
que Antena 3 i Telecinco juntes. Afirma que l´anterior directora de TV3 ha estat cobrant 209.000 euros bruts a l´any. I 
continua enumerant despeses i retallades. Manifesta que sí que hi ha diners, però no hi ha voluntat de pagar a les 
farmàcies. Continua contestant a la regidora M. Zapata. 
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Hi intervé la Sra. Alcaldessa, davant les queixes d´alguns grups polítics que consideren que no 
s´està tractant el punt de l´ordre del dia que toca. Considera que el Sr. E. Giráldez està fent una 
defensa vehement del seu punt, en resposta a les afirmacions que havien fet prèviament els 
altres grups polítics. I té dret a fer-ho en el seu torn de paraula i que se l’escolti respectuosament 
i sense interrompre. Per al·lusions, té la paraula la regidora Sra. Montse Zapata. 
 
Sra. M. ZAPATA: Considera que anava tan ràpid i deia tantes barbaritats que no pot rebatre un per un tots els punts. 
Només diu que avui ha sortit publicat que Ciutadans té la seva oficina al barri de Sant Gervasi, per rebatre el fet de 
l´acusació que el seu grup és de dretes. 
 
Sr. T. GIBERT: Considera que s´han fet al·lusions al grup de CIU i per això demana la paraula. Diu que tots podem 
ser vehements, però quan s´estan dient mentides i barbaritats és normal que la gent s´ofengui. No es pot dir “la 
Generalitat fa 3 anys que no paga”, perquè no és veritat. No hi ha un deute a les farmàcies de 3 anys. Serà del 
temps que sigui i que tenen dret a cobrar. No es pot dir en el punt que estem debatent que és el pagament a les 
farmàcies i dir que la Generalitat fa 3 anys que no paga perquè és mentida. Considera que dir la quantitat de 
disbarats, de manera preparada i estudiada, és voler fer un míting que va més enllà de la política d´un Ple municipal. 
I continua amb la seva argumentació. Afirma que a la propera intervenció en aquest sentit, s´absentarà del Ple i 
tornarà en funció del que cregui. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Continua afirmant que també se subvenciona el tema del bilingüisme a Guatemala. Contesta que 
ell no ha dit que ningú s´hagi “emportat diners”, sinó que s´estan pagant molts diners i que s´estan “regalant” els 
diners. 
 
Sra. ALCALDESSA: Demana si vol fer algun aclariment. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Afirma que des del grup de CIU són experts a “regalar” diners i a fer una mala gestió que ha 
endeutat aquest Ajuntament. 
 
Sr. T. GIBERT: Accepta les crítiques relacionades amb la gestió de l´Ajuntament, però si no s´hauria de rectificar. 
 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals PSC (8 vots),  
SÍ ES POT (1 vot) i CIUTADANS (1vot), l´abstenció de JUNTS PER VALLIRANA (1vot) i els 
vots en contra de CIU (2 vots) i d´ERC (2 vots). 
 
 

N. 19. MOCIÓ PER A L'ELABORACIÓ D'UN REGLAMENT ORGÀNIC 
MUNICIPAL (ROM) 
 
Aquesta moció la presenta el grup municipal de Junts per Vallirana. 
 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Omar Rodríguez. 
 
El Grup Municipal de Junts per Vallirana, d'acord amb el que s'estableix al Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals, presenta una moció al Ple 
per a l'elaboració d'un Reglament Orgànic Municipal (ROM).  
 
Exposem 
 
Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
(LRBRL); i els articles 8.1.a) i 49 del Text refós 2/2003 de la Llei municipal i del règim local de 
Catalunya (TRLMRLC) reconeixen la potestat d'autoorganització municipal, inherent a 
l'autonomia que la Constitució garanteix als municipis. Amb aquests efectes, l'article 20.3 de la 
LRBRL preveu la creació, la figura i el paper general del Reglament Orgànic Municipal (ROM). 
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Expressió més emblemàtica de la capacitat d'autoorganització dels ajuntaments, el ROM 
determina l'organització política i administrativa i les normatives per les quals ha de guiar-se el 
funcionament intern d'un Ajuntament. Així mateix, adapta el marc legal vigent d'àmbit general a la 
realitat i a les necessitats pròpies de cada consistori.  
 
En aquest sentit, el ROM permet aprofundir en l'elaboració i el disseny d'un funcionament orgànic 
més eficient i adaptat a les particularitats de l'Ajuntament, alhora que proporciona un ampli 
marge d'ajust de l'estructura del consistori a la realitat local del municipi: pot regular i crear 
òrgans no complementaris als establerts legalment per millorar les seves funcionalitats i superar 
les seves mancances; així com desenvolupar les disposicions legals que configuren i regulen els 
òrgans obligatoris.  
 
Al seu torn, el ROM permet la creació i la inclusió de mecanismes per afavorir la participació 
popular als assumptes locals, alhora que permet articular tots els drets i deures dels membres de 
la Corporació, el dret a la informació i el dret a la participació dels veïns i veïnes i les entitats 
municipals en els assumptes locals d’interès general.  
  
Donada la importància de disposar d'un reglament orgànic municipal i atès que el ROM és una 
norma jurídica que ha de ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament seguint el procediment previst per 
l'elaboració d'ordenances i reglaments.  
 
Atès que les lleis estableixen un àmbit organitzatiu general esquemàtic que, amb poques 
variacions, han de servir per a ajuntaments amb característiques diferents i singularitats pròpies.  
 
Atès que l'adaptació d'aquesta normativa general a la realitat i a les necessitats de l'Ajuntament 
de Vallirana es pot fer mitjançant un ROM.  
 
Atès que cal dotar de major autoorganització l'Ajuntament de Vallirana i establir mecanismes que 
afavoreixin la participació popular als assumptes locals.  
 
I atès que la seva elaboració pot fer-se de manera col·lectiva.  
 
Proposem al Ple municipal l'adopció dels següents acords:  
 
Acords:  
 

1) Elaborar un Reglament Orgànic Municipal, que és un document on s’hauran de concretar 
tant el funcionament dels òrgans interns del consistori, com articular tots els drets i 
deures dels membres de la corporació i de tots els aspectes d’interès per a l'Ajuntament. 

 
2) Acordar que la seva elaboració serà col·lectiva i hi podran participar tots els partits 

polítics representats al consistori i les entitats locals del municipi que ho sol·licitin.  
 

3) Acordar que el ROM inclourà mecanismes que afavoreixin i regulin la participació dels 
veïns i veïnes de Vallirana als assumptes locals.  

 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Considera que hi ha d´haver un Reglament sempre i que ja hi ha un Reglament de funcionament 
del Ple. No estan d´acord amb el punt 3, quan es parla que es reguli la participació de veïns i veïnes de Vallirana i no 
es diu si seria tipus assemblea, però no estan d´acord perquè hi ha qui ha guanyat les eleccions i té la potestat de 
governar i de prendre decisions, i no es poden portar tots els temes per assemblea. Hi ha una regidoria de 
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participació ciutadana, que permet aportar propostes i reivindicacions dels veïns i veïnes de Vallirana. Considera que 
això ja està contemplat. No estan d´acord amb el punt 3, però estan d´acord que hi hauria d´haver un Reglament. 
 
Sr. T. GIBERT: Estan a favor de votar aquesta moció perquè una posada al dia del Reglament de funcionament 
municipal pot ser bo. I que l´entrada d´aire nou i jove en aquest àmbit pot ser força interesant. 
 
Sra. M. ZAPATA: Votaran a favor d´aquesta moció perquè, tot i que el ROM no és obligatori, per a un Ajuntament o 
Govern que presumeix de ser transparent, és absolutament necessari. És una eina més perquè tots puguem 
treballar millor i també per facilitar la feina al Secretari de l´Ajuntament. 
 
Sra. N. RUIZ: Volen deixar clar, en primer lloc, que l´ordenament jurídic no es pot canviar amb un ROM, perquè un 
Reglament no pot ser contrari a la Llei i seria totalment inaplicable aquest ROM. Tota la regulació que es pot fer amb 
un ROM ja està contemplada en una Llei i, comparant amb els ROM d´altres Ajuntaments, són una transposició del 
diu la Llei. Quant al tema de la participació ciutadana, no només es limita a la regidoria de participació ciutadana, 
sinó que també hi ha la comissió de treball per la Variant de Vallirana, que està oberta a tots els ciutadans. Hi ha la 
taula de cooperació social i treball, que està oberta a entitats. O el consell consultiu del comerç a Vallirana. La 
comissió de refugiats i la comissió del Nomenclàtor, obertes al debat. No consideren necessari el ROM. Però vol 
deixar clar que des de l´Ajuntament de Vallirana sí que es valora la participació del ciutadà. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Vol aclarir que més que incloure assemblees, el que volen amb l´elaboració del ROM és que es 
plantegin mecanismes de participació popular dins del ROM. Considera que el ROM no és obligatori, però sí que pot 
ser útil. Tot i que un Reglament no vot ser contrari a la Llei, consideren que els canvis han de venir de baix i que un 
Reglament consideren que és el primer pas per intentar-ho. 
 
SR. SECRETARI: Vol aclarir les diferències entre les mocions i les propostes d´acord. Aquí s´està fent una proposta 
d´acord, i no una moció, perquè s´està acordant. Perquè si el resultat de la votació fos positiu l´obligació de 
l´Ajuntament seria fer el ROM. Pot instar a l´Ajuntament a l´elaboració d´un ROM, però en aquest cas proposa 
l´adopció de l´acord d´elaborar un ROM.  

 
Votació: NO APROVAT per MAJORIA, amb els vots en contra dels Grups Municipals PSC 
(8 vots)  i CIUTADANS (1vot) i els vots a favor de CIU (2 vots), d´ERC (2 vots), SÍ ES POT (1 
vot) i JUNTS PER VALLIRANA (1vot). 
 
 

N. 20. MOCIÓ PER L´ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS ACOLLIDORS 
 
Aquesta moció la presenta el grup municipal de Junts per Vallirana. 
 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Omar Rodríguez. En primer lloc comunica que volen 
suprimir un punt després de la reunió perquè no arribava a ser competència de l´Ajuntament i 
accepten la supressió d´aquest punt: 
 
“Treballar per ampliar el concepte de refugiat a totes aquelles persones que es veuen obligades 
a abandonar els seus països per motius econòmics, en la línia del que proposa Stop Mare 
Mortum. 
Donar suport als països d´asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones 
refugiades del món a través de la cooperació i el desenvolupament. O l´ajuda humanitària directa 
o indirecta, garantint els drets de totes les persones.” 
 
Es passa a votació de l´esmena: 
 
Votació: Aprovada per UNANIMITAT aquesta esmena. 
 
Exposem: 
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Atenent a la crida que des de la Plataforma Stop Mare Mortum es fa als municipis catalans de 
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 
 
Atès que la declaració universal dels drets humans reconeix en el seu article 14 que en cas de 
persecució, tota persona té dret a cercar asil i a gaudir-ne, en qualsevol país. 
 
Atès que, pel principi de subsidiarietat, tot el que pugui fer-se en una administració propera a la 
ciutadania no cal que es faci en una administració de rang superior. 
 
Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i només 28 
places d'acollida. 
 
Proposem al ple municipal l'adopció dels següents acords: 
 
Acords: 
 
Primer. Instar el govern espanyol a: 
 
-Demanar una major dotació de recursos a la UE per al suport jurídic, assistència, acollida i 
integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les administracions 
municipals per a la seva gestió descentralitzada. 
 
-Augmentar el nombre de places d'asil així com la dotació pressupostària per millorar la qualitat 
en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 
 
-Incrementar de 6 mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones 
sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 
 
Segon. Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 
- Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya (PPIC), 
aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el seu 
desplegament. 
 
- Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel formar i/o 
especialitzar les persones dels municipis en qüestió que s'hauran de fer càrrec del suport i 
l'atenció a les persones sol·licitants. 
 
- Donar suport a la Xarxa de Municipis Acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
 
Tercer. Facilitar l'empadronament de totes les persones que declaren viure al municipi i, 
consegüentment, garantir l'accés als serveis bàsics. 
 
Quart. Elaborar, en el cas que no n’hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida municipals (o 
comarcal) per incorporar-hi l'asil. 
 
Cinquè. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei 
a les persones sol·licitants d'asil. 
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Sisè. Definir quin suport (servei i infraestructura) el municipi pot oferir per acollir les persones 
sol·licitants. 
 
Setè. Treballar en la sensibilització a la població del municipi sobre la realitat de les persones 
refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
Vuitè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació per al desenvolupament amb 
vocació transformadora.  
 
Novè. Participar i formar part de la Xarxa de Municipis Acollidors.  
 
Sr. J. ÁVILA: Vol que se li aclareixi per què s´insta al govern de la Generalitat i al govern espanyol, però al final hi 
ha uns punts dirigits a Vallirana: formar part de la xarxa de municipis, garantir polítiques municipals, etc. Considera 
que potser en això s´hauria d´arribar a un acord a una comissió que ja està feta precisament per això i sobretot a 
nivell de poble. I que tot el que es decideixi a la comissió passi al Ple. Considera que si ara tots els partits fan una 
moció sobre això, és una mica trair l´esperit que té aquesta comissió que han organitzat i fer partidisme per penjar-
se una medalla pel tema dels refugiats a Síria. Informa de que s´abstindran per aquests motius. 
 
Sr. T. GIBERT: El seu vot també serà d´abstenció perquè considera que, agafant les paraules d´abans del 
Secretari, això és un acord i no una moció. Si es proposa participar en una xarxa, s´hauria d´explicar en quines 
condicions i què representa. I, sobretot, perquè en el punt 14 ha passat l´acord de la comissió d´ajuda a les 
persones refugiades, on ha de desenvolupar-se aquesta tasca i que en tot cas aquesta proposta hauria de sortir 
d´acords d´aquesta comissió. 
 
Sra. A. KIRCHNER: També votaran abstenció perquè interessa molt tractar aquests temes des del punt de vista del 
municipi, però considera que ja s´està fent a través de la comissió d´ajuda als refugiats i, per tant, alguns punts ja 
s´estan tocant i altres es podrien incorporar i treballar en aquesta comissió de la qual tots formem part. 
 
Sra. R. GARCÍA: El vot serà favorable perquè els temes que s´estan tractant aquí ja s´estan treballant. El punt 
tercer ja es fa des de l´Ajuntament, per la qual cosa no s´està aprovant res d’extraordinari. 
 
Sr. T. GIBERT: Després de la intervenció dels grups polítics es veu amb la necessitat de preguntar quin cost té 
l´adhesió a la xarxa de municipis perquè en els punts anteriors s´ha aprovat una modificació de crèdit que incloïa 
una partida i no sap si ja se la menja o no. Vol aclariment de si hi ha una coparticipació econòmica. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Diu que no té cap cost i que és una xarxa que s´està creant ara mateix. Quant la moció en 
termes generals, és una moció estàndard i, arran d´algunes modificacions que es demanaven des de l´equip de 
govern, la mantenen igual, ja que hi ha molts punts similars que s´estan treballant des de la comissió, per tal de no 
modificar en excés la moció. No vol fer comentaris quant al partidisme. 
 
Sr. J. ÁVILA: Considera que, si s´està parlant de participació i ara van a la comissió i li diuen que s´ha aprovat això, 
no veu la participació enlloc. No entén per què s´han d´aprovar uns punts i fer una moció, si s´està treballant 
paral·lelament a la comissió. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: El que importa d´aquesta moció és l´adhesió a la xarxa de municipis acollidors. Els altres punts 
no els han tret perquè consideren que no calia. 

 
Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals PSC (8 vots),  
JUNTS PER VALLIRANA (1vot) i CIUTADANS (1vot) i l´abstenció de CIU (2 vots), d´ERC (2 
vots) i SÍ ES POT (1 vot). 
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N. 21. MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA 
ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU, AMB MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ 
PER L’ORGANITZACIÓ DEL 9N 
 
La Sra. Alcaldessa informa que s´inclou aquesta moció com a assumpte d´urgència. 

 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Teo Gibert. 
 
Vol demanar disculpes per un malentès entre els grups perquè ja van anunciar a la Comissió 
Informativa fa una setmana que presentarien aquesta moció, però després no es va enviar de la 
manera adequada i agraeix la possibilitat de poder-la incloure per urgència, perquè és una moció 
que té caducitat temporal. 
 
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes vam ser 
cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als més 
de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en un 
procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a 
través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la Generalitat 
Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i 
la consellera d’Ensenyament Irene Rigau. 
 
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres han 
rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a declarar durant el proper 
mes d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan es commemora el 75è aniversari de 
l’afusellament del president Companys). Se’ls acusa de quatre delictes: desobediència, 
obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i malversació; amb 
unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la presó.  
 
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, sense 
precedents a l’Europa del segle XXI. 
 
Per tot el que s’exposa, els grups municipals de CIU i ERC proposen al Ple l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS 
 
1.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la 
consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el futur 
polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. 
 
2.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les institucions 
judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos democràtics. 
 
3.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Vallirana amb el dret democràtic del poble de 
Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 
 
4.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, a la 
Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret a Decidir (si n’hi ha), al  
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Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la pública a través dels mitjans públics 
municipals. 

 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Votaran en contra d´aquesta moció, perquè no poden donar suport a qui es vanagloria 
d’incomplir les lleis, per molt president que sigui. Com diu la moció, els tres estan imputats presumptament per 
quatre delictes: desobediència, prevaricació administrativa, malversació de cabals públics i usurpació de funcions. 
Considera que qualsevol persona del carrer per aquestes acusacions ja estaria asseguda a la banqueta dels 
Tribunals i que el que hauria de fer el Sr. Mas és dimitir. 
 
Sr. J.ÁVILA: Explica que els costa donar suport al President Mas perquè no consideren que sigui una persona 
demòcrata. Era president quan es va desallotjar la plaça Catalunya el 15-N, també es va abstenir de votar en contra 
de la “llei mordassa”... Com a president de la Generalitat ha privatitzat tant la sanitat com l´educació i també 
consideren que és el líder d´un partit que està investigat per molts casos de corrupció. Pensen que té molts motius 
per estar davant d´un jutjat, però en aquest cas ho consideren un bé per a la democràcia, que és el més important i 
la solució de la qüestió nacional catalana s´ha de resoldre en un referèndum. I per això votaran a favor. 
 
Sr. O. SUÑÉ: Consideren que la imputació és un error i que no ajuda al diàleg, a la negociació i al pacte necessari 
després de les eleccions. També estan en contra de la politització de la justícia que es fa per part del PP, però que 
això fins i tot pot beneficiar el Sr. Mas i el Sr. Rajoy en època electoral. Creuen que els jutges fan el que han de fer i 
si creuen que l´han d´imputar és perquè creia que ho havia de fer. Per aquest motiu és una conseqüència de no 
haver escoltat aquest grup quan es proposava que millor fer un referèndum o un acte de participació que estigués 
negociat i que fos legal. Les conseqüències vénen també pel càrrec que ocupa i les decisions que pren. Per això el 
seu vot serà en contra. 
 

 
 
Votació: NO APROVAT per MAJORIA, amb els vots en contra dels Grups Municipals PSC 
(8 vots) i CIUTADANS (1vot), l´abstenció de JUNTS PER VALLIRANA (1vot) i els vots a 
favor de CIU (2 vots), d´ERC (2 vots) i SÍ ES POT (1 vot). 
 
 

N. 22. INFORMACIÓ D´ALCALDIA 
 
Sra. ALCALDESSA 
 
- DÓNA COMPTE DELS DECRETS (DE 473 AL 598 DE L´EXERCICI 2015) 
-DÓNA COMPTE DE LES ACTES DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL (DE 23 DE JULIOL FINS 10 DE 
SETEMBRE DE 2015) 
 
Sr. J.M. ARRABAL  
 
Informa dels actes de la Regidoria d´Esport al mes de setembre 
 

- Divendres 11 de setembre, la cursa popular, amb 200 participants 
- La Festa Major i la participació de moltes entitats que enumera 
- Competició Legión Race, pista americana al camp de futbol 
- Kárstica 2015 de ciclisme, que s´està consolidant i van haver-hi 480 participants en 2 recorreguts 
- Obert de petanca, que ja es va fer a les pistes noves al costat de l´institut, també amb força participants 

 
Informa dels actes de la Regidoria de Cultura 
 

- Destaca la comissió de festes, que està formada per representants d´entitats i particulars. Van començar el 
dia de la Diada, també la comissió lingüística amb el Correllengua i els Diables banyuts Vallirana. I els 
Timbalers, que van anar amb el Correllengua fins al Casino i van fer el manifest. 

- Del 17 al 21 va començar a la pista del parc central amb la festa de la gent gran 
- També els Matossers de Molins que aquest any van venir a fer un taller amb una considerable participació 
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- Divendres 18: destaca la conferència dels arqueòlegs de la Universitat de Barcelona sobre les troballes de 

fa un any, amb força notorietat als diaris. 
- Sopar popular i destaca el concurs de tapes 
- Dissabte 19 va començar amb l´esmorzar popular amb força participació 
- La tarda infantil 
- A la nit el correfoc 
- Diumenge 27, la jornada cultural popular; van fer la cercavila popular, les colles de Vallirana juntament 

amb les colles geganteres de Subirats i de l´Ordal, els Matossers de Molins de Rei i la colla dels xiquets de 
Vilafranca. 

- Es va proposar la creació d´una colla gegantera a Vallirana. 
- Destaca l´obra de teatre del Toc-Toc, molt divertida i anima anar-la a veure. 
- Per tancar, el dia 21 va ser l´ofici solemne com cada any, de Sant Mateu, el cercavila. I com a novetat 

aquest any, es va fer la cantada d´havaneres al parc de la Bassa amb la col·laboració del Casino, el 
Tremat i el tancament de focs artificials. 

- Vol agrair el suport que ha tingut de les entitats. Dir que gràcies a la seva voluntat s´ha pogut crear la 
comissió de festes i esperen que en el futur sigui una bona eina de participació ciutadana. 

- Tercer festival de guitarra clàssica de Vallirana, que s´està consolidant, millorant cada any, amb 
guitarristes de gran qualitat, i en conjunció amb altres instruments. 

- Volen manifestar el seu agraïment a la bibliotecària per la seva feina de 24 anys i donar la benvinguda a la 
nova bibliotecària provisional. 

 
Sra. R. GARCÍA  
 
Informa de les activitats de la Regidoria de Serveis Socials, Sanitat, Cooperació, Igualtat, Fires i Festes 
Populars 
 

- Queda temps fins al 30 d´octubre per demanar material escolar i llibres: encara hi ha temps de presentar 
sol·licitud. 

- Continua el projecte de reforç escolar amb el suport de la Xarxa Solidària que comença a l´octubre a les 
escoles. 

- El proper 24 i 25 d´octubre comptarem amb la Fira Sobre Rodes a la Rambla de la Sobirania. 
 
Sr. A. LLORCA 
 
Informa de les activitats de la Regidoria de Joventut 
 

- Manifesta l´agraïment i satisfacció davant l´elevada participació dels joves en la darrera Festa Major, amb 
molt d´èxit i activitats destacades. 

- Vol motivar els joves i altres ciutadans de Vallirana que segueixin col·laborant i participant de totes les 
activitats que s´organitzen des de l´Ajuntament. 

- Anuncia que aquesta setmana s´han iniciat les classes i les activitats al Casal de Joves de la Tercera 
Agenda Jove d´enguany. Gairebé totes les classes estan completes i demà 9 d´octubre és l´últim dia 
d´inscripció. 

- Ja estan treballant en la propera passejada nocturna que es farà al novembre. 
 
Sra. N. RUIZ 
 
Informa de les activitats de la Regidoria d´Ocupació i Comerç 

 
- El dia 15 faran la presentació de l´estudi de comerç. Hi està convidat tot el comerç de Vallirana, els 

Regidors de Govern, de l´oposició i tots els veïns del municipi. 
 
Sr. O. SUÑÉ 
 
Informa de les activitats de la Regidoria de Medi Ambient, Governació  i Innovació i Projectes 
 

- Destaca que avui mateix tenim un tècnic de Medi Ambient que està parlant al certamen de CONAMA, 
d´àmbit nacional, i està fent una ponència sobre les actuacions que es van fer al poble en temes 
d´eficiència energètica en el tema de l´enllumenat públic. S´està reconeixent la feina que està fent 
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Vallirana pel tema de les energies sostenibles. Avui tècnics i regidors han estat a Catalunya Radio parlant 
del mateix tema de programes de sostenibilitat energètica a Catalunya. 

- Després dels últims Plens, en què la Sra. Zapata va demanar si es podia millorar el servei de neteja, han 
estat estudiant el contracte i no se li pot treure més suc, però aprofitant aquesta modificació de crèdit que 
s´ha fet per a plans d´ocupació, reforçaran la neteja del poble. 

 
Sra. ALCALDESSA 
 

- Vol informar de que el 27 de setembre es van celebrar eleccions al Parlament de Catalunya i comenta 
resultats: d´un cens total de 10.856 persones van votar 8.221, és a dir un 75,73% de participació. És una 
dada molt bona per a tots els partits. Felicita els guanyadors, que a Vallirana van ser Junts pel Sí amb 
2.614 vots (31,90%), 1.850 vots per a Ciutadans (22,58%), el PSC amb 1.428 vots (17,43%), Catalunya Sí 
que es Pot que va obtenir 801 vots (9,78%), el PP amb 628 vots (7,66%) i la CUP amb 521 vots (6,36%). 

- A l´últim Ple es va demanar quines eren les notes dels alumnes de Batxillerat. Les dades són: 61 persones 
matriculades a segon de Batxillerat en el curs 2014-2015, dels quals van aprovar 37 (60%). Les altres 
dades que van donar van ser dels alumnes que havien fet la selectivitat: 34 alumnes i d´aquests els 34 van 
aprovar. 

- Fa esment de com està el tema de la Variant, en aquest temps des que es va fer el Ple Extraordinari, que 
es proposaven tota una sèrie d´accions a fer pels partits polítics i per instar el Govern de l´Estat que no 
allargués indefinidament les obres de la Variant. Pel que li consta, des dels grups del PSOE i CIU al 
Congrés es van fer al·legacions que van ser rebutjades. Ara mateix el Pressupost General pel 2016 es 
troba al Senat i també li consta que  el Senador vallinarenc, el Sr. Josep Lluis Cleries, està també intentant 
defensar aquest tema amb el Senador socialista Rafael Bruguera. Sobre aquest tema s´han enviat cartes, 
tant a la Ministra com al Secretari General d´Infraestructures. I arran d´aquestes cartes l´Alcaldessa va 
rebre una trucada del Sr. Niño, Secretari General d´Infraestructures, dient que, si bé els Pressupostos 
Generals de l´Estat pel 2016 havien fet una rebaixa de 18 milions a la partida pressupostària, la finalització 
de les obres de la Variant estava prevista per al 2017. I que si es veia la nova projecció que s´havia fet de 
les obres de la Variant es podia veure que per al 2016 hi havia 18 milions, però que per al 2017 hi havia 
uns 47 milions d´euros, amb la voluntat de finalitzar les obres aquest any. També van tenir una reunió 
informal amb el Cap de l´obra, i també va confirmar que no hi havia cap mena d´endarreriment en la 
planificació de les obres. I que estaven treballant a tota màquina amb la dotació pressupostària que tenen i 
que no hi havia hagut cap mena de comunicació de retardar les obres. S´ha demanat al Secretari General 
d´Infraestructures que faci per escrit el compromís que les obres acabin el 2017 i que especifiqui que els 
milions d´euros previstos per al 2018 i 2019  són provisions per altres temes. 

 

N. 23. PRECS I PREGUNTES 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Volen saber quin és l´estat d´AQUALIA i quina és la responsabilitat que es va exigir des de 
l´Ajuntament. I traslladen algunes queixes de veïns i veïnes que han demanat que l´Ajuntament hi intercedeixi. 
Alguns usuaris de la piscina han fet arribar queixes de la situació de la porta d´emergència, ja que porta bastant 
temps oberta, envaint la via pública, que podria ser pels alts índex de clorur que hi ha a l´aigua i l´aire. Demanen que 
aquesta situació se solucioni i que les portes d´emergència tinguin la seva utilitat i estiguin operatives. Altres veïns i 
veïnes traslladen la petició que l´Ajuntament intenti intercedir regulant els sorolls que provoquen els cotxes i les 
motos, ja que hi ha moltes queixes entorn d’aquesta problemàtica. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Al Ple de Juliol es va preguntar per un problema que tenien diversos comerciants per les fortes 
pluges i la resposta en aquell moment és que es netejaria més sovint i que estaven pendents d´un informe d´una 
empresa. Pregunta si ja ha arribat aquest informe, què diu i, si ha arribat, demana que es doni una còpia als grups 
de l´oposició. També ha arribat una queixa de diferents comerciants del carrer de Miquel Batlle cantonada amb Pau 
Casals, perquè diuen tenir l´aparcament de color blau amb límit horari i a Pau Casals és de color blanc, sense límit 
horari. Volen saber per què pagant els mateixos impostos al primer carrer hi ha límit horari i al segon no. També un 
altre tema seria diumenge de les eleccions les persones que van estar a diferents taules, per sorteig, van trobar que 
havia gent de l´escola Pompeu que podien anar a dinar al bar de la piscina. I hi havia gent del Pla del Pèlac que no 
podien triar el menú i els cobraven suplement de 30 cèntims per una coca cola o entrava un entrepà normal, però si 
era un entrepà sencer també havien de pagar un suplement. 
 
Sr. J. ÁVILA: Vol saber la situació d´AQUALIA. Trasllada una inquietud dels veïns, ja que baixant per la Nacional 
anant cap al Mercadona, la incorporació que hi ha al pàrquing del Mercadona no està ben feta i és bastant perillosa. 
Qui baixa per la part del polígon pot girar a l´esquerra perquè res no li prohibeix. I, si és un tema del MOPU, planteja 
de fer una queixa perquè és bastant perillós aquest creuament. 
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Sr. T. GIBERT: Vol felicitar l´Alcaldessa personalment pel seu nomenament en eleccions democràtiques com a 
diputada al Parlament de Catalunya. 
 
Sr. J. BUSQUET: Han arribat una sèrie de queixes de veïns del carrer de Sant Mateu perquè no entenen que, al fer 
les obres, s´ha arreglat mitja vorera i l´altra meitat no. Diu que hi ha veïns que tenen problemes, al canviar la posició 
dels cotxes de banda, per accedir als pàrquings particulars. Una altra queixa que està arribant és la mancança de 
papereres al llarg del poble, que també col·labora a fer que la brutícia estigui una mica més controlada. A les 
urbanitzacions hi ha molta herbassa a les voreres i no té sentit passar amb els bufadors, si no es treu l´herba. I les 
herbes des del mes de juny no s´han tocat, ocupen totes les voreres i la gent ha de caminar pel mig del carrer. És 
una mica incongruent voler plans de sanejament quan els que hi ha no s´estan fent. Una altra queixa de la gent és la 
política de fer la neteja de les deposicions dels gossos: estan deixant un adhesiu que dura més i deteriora més el 
terra que la brutícia en si. Estem contribuint a embrutar una mica amb l´adhesiu. Tenim la Fase 1 de la Variant, però 
vol saber què passarà amb la Fase 2 de la Variant. 
 
Sra. A. KIRCHNER: Hi ha hagut una disculpa per la presentació del pla d´acció cultural el mateix dia, no ha pogut 
assistir-hi per temes laborals i li interessa aquest tema. El segon punt són queixes rebudes per part dels veïns. 
Agrada que es guarneixin els carrers per la festa major, però banderoles i senyeres queden arrugades el mateix dia 
que es penja i fa lleig. Demanen la manera que quedi més bé de cara a l´any vinent. El tercer punt és per l´avaria de 
l´ascensor i que a les escales hi ha un tram que falta la barana i s´ha de mirar d´arreglar perquè hi ha gent que 
realment ho necessita. Al segon tram de les baranes del pàrquing falta una barana i, si es pot tenir, la gent ho 
agrairà. Altres queixes que tenen d´urbanitzacions és que passa sovint el ferroveller amb megafonia a diari i molesta 
i volen deixar constància per saber si tenen permís per fer això. Queda per respondre una petició que es va fer al 
darrer Ple, ja que volien veure el pla de comunicació i el pla d´igualtat intern i extern. No han rebut res i ho 
segueixen demanant. 
 
Sr. O. SUÑÉ: Quant a la resposta del tema de l´ascensor, quan arriba a baix de tot, si hi ha una mica de brutícia o 
les fulles dels arbres impedeixen que les portes es tanquin i no funciona l´ascensor. No és que estigui espatllat, sinó 
que es mirarà de millorar aquest tema. El tema de l´estat de les voreres i de les herbes, han de dir que es porta un 
cert endarreriment amb el tema de les herbes i l´explicació vindria perquè es va intentar coordinar el tema de la 
neteja viària amb el de treure les herbes. El que passava és que es treien herbes i potser trigaven 3 dies o més a 
passar l´escombradora a netejar l´espai. Fer coincidir els dos calendaris pel mateix barri ha trastocat una mica la 
freqüència que portaven. Hi ha barris on ha arribat la neteja abans del que es pensava, i a altres barris s´està 
endarrerint una mica. Quan s´acabi tota la volta, tot tornarà a la normalitat. També cal dir que en relació al pla de 
voreres es va aconseguir una subvenció de la Diputació que volen invertir a minimitzar l´impacte de les herbes, 
reparant els espais de les voreres. En aquests forats que es fan s´acumulen les llavors i creixen les herbes. Demana 
disculpes pel tema de neteja de les herbes i de seguida s´aniran posant al dia. I sobre el tema del ferroveller ja estan 
a sobre i fins i tot s´han fet actuacions de la policia. Fins i tot se´ls ha fet fora, però és complicat, perquè de vegades 
no coincideixen la policia i l´espai on es troben. Cada cop que els troben, com que no tenen permís o llicència per fer 
aquesta activitat, els demanen que surtin de la població. El que sí que es pot fer, quan molesten, és donar avís a la 
policia. 
 
Sr. J.M. ARRABAL: Quant al tema de la porta confirma que va ser un accident amb un cotxe que va donar un cop i 
no tancava bé. Es va fer una reunió per parlar amb l´empresa que gestiona el CEM, tant d’aquest tema com de la 
climatització. Són aparells que ja porten uns anys i fa poc ja es va haver de canviar una caldera i ara, davant les 
queixes dels pares, s´han reunit per exigir aquestes reparacions. Sembla que ara la porta ja es pot tancar. El tècnic 
fa setmanalment una visita per intentar prevenir i que no arribin les queixes dels usuaris. El tema de les banderes 
també es van adonar ràpidament i van decidir que intentarien posar un contrapès o quelcom d´aquest tipus. 
 
Sr. O. SUÑÉ: Hi ha dues coses que no ha explicat i que li pertoquen. El tema de l´informe, saben el que passa. Hi 
ha una acumulació de sòlids en aquest clavegueram. Està programada fer una neteja molt profunda, d´una setmana 
d´actuació, però encara no tenen l´informe físic. Quan el tinguin el faran arribar a l´oposició. I sobre el tema dels 
sorolls, estan treballant amb la policia, igual que han treballat amb agents cívics de medi ambient, fent campanyes 
de sensibilització i campanyes de seguretat viària i també fent controls de sonometria als vehicles. Això s´està 
planificant per l´any vinent, per tal de poder organitzar la policia correctament. 
 
Sra. N. RUIZ: Quant al tema d´Aqualia, a mitjan o finals de setembre es va enviar un mail amb les compensacions 
que es feien. Han compensat 4 dies Vallirana Park i Selva Negra, i amb 2 dies Vall del Sol, Mirador, Can Rovira, 
Can Batlle i la Solana. Troben que ho han fet una mica a traïció perquè van enviar un mail i van dir els dies que 
compensava, però al demanar els imports van veure que 2 dies eren 0,60 euros i 4 dies 1,20 euros, que ho tiraven 
cap endavant i marxaven de vacances. Van contestar per email dient que estaven totalment en contra d´aquesta  
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compensació i, per altra banda, el dia 27 tenen una reunió amb el referent de consum a la Diputació de Barcelona: 
aprofitaran per traslladar-li la problemàtica i continuar amb aquest tema. 

 
Sra. R. GARCÍA: Quant al tema del pla d´igualtat intern i extern, diu que d’extern no en tenen. Que tenen l´intern i 
que durant aquests mesos convocaran i faran una presentació als grups de l´oposició. Quan l’intern estigui una mica 
implementat, començaran a treballar a nivell municipal. 
 
Sr. A. LAFONT: Com a resposta al tema de l’accés al Mercadona, són conscients que actualment hi ha una 
problemàtica bastant important d’accessibilitat. És un fet que van deixar directament des de Mercadona, a més 
s´estan afegint altres handicaps justament a aquesta mateixa zona, com per exemple la finalització de l´activitat per 
part de la Vallinarense i algun  bar que vol muntar una terrassa a l´exterior. Ja tenen uns esbossos, que estan 
traslladant a la policia perquè acabin de revisar i facin els informes pertinents. Estan esperant a veure si això serà 
l`ideal o no com a solució. El tema del carrer de Sant Mateu, només s´han fet unes voreres perquè tenen previst 
acabar de fer la vorera que falta per fer. Són coneixedors de la problemàtica que hi ha amb els accessos als guals 
perquè estan tocant els baixos dels cotxes justament en aquests guals. És una obra que encara no està 
recepcionada. Falta acabar de millorar diferents conceptes, entre els quals els guals. Han demanat unes peces més 
llargues i amb més suavitat. Estan acabant de polir aquest i altres temes d´aparcament i senyalització. 
 
Sra. ALCALDESSA: Demana aclariment sobre el tema pendent de resposta que és el de les queixes de 
l´aparcament al carrer de Miquel Batlle i carrer de Pau Casals, concretament si es demana més aparcament de zona 
blava de control horari o menys. I si és una reclamació dels veïns o dels botiguers. Si la queixa és dels botiguers que 
demanen zona blanca per a tothom és contradictori amb el que trasllada la Unió de Botiguers, que demanen més 
zona blava perquè hi hagi més rotació i així tothom tingui més accés a les zones comercials i comprin més. Això és 
un debat i el que s´està fent és dotar de zones d´aparcament i una d´elles és tot l´aparcament que està sota l´escola 
de l´Olivera i que està molt a prop del carrer de Miquel Batlle. I també es manté la zona blava en aquest carrer per 
facilitar la rotació dels vehicles a la que seria la segona arteria de comerç del nostre municipi. I el carrer de Pau 
Casals de moment no el tocaran, però més endavant podria ser. En relació als esmorzars del Pla del Pèlac, el que 
es fa es parlar amb els diferents espais on es tenen les taules electorals i s´intenta adequar-ho. A la zona del Pla del 
Pèlac, la lògica és que si estan allà sigui el propi bar el que pugui facilitar el menjar. Recullen aquestes queixes. 
Aclareix que del restaurant Lledoner, de la piscina i de Campderrós no han rebut queixes. A l´hora de queixes i 
suggeriments, des de l´àrea de Recursos Humans que és qui gestiona aquest tema es demanen pressupostos als 
diferents bars i després s´analitza la qualitat i quin és el parer de les persones que estan a la taula. Això és un tema 
que és obsequi de la casa. No hi ha cap obligació legal de donar esmorzar i dinar als membres de les taules 
electorals. Com que històricament s´ha fet, ho han intentat mantenir. Ara també se´ls diu a les persones de les 
taules que si volen a anar a casa seva a dinar no hi ha cap problema. El que han de respectar és que sigui una hora 
i que sempre hi hagi dos a la taula físicament. Quant al tema de les papereres recullen les queixes i ho tornen a 
analitzar. Quant als adhesius són bruts, sobretot quan algú l´agafa del terra i el col·loca a algun fanal, perquè no hi 
ha ningú que ho tregui. Es va fer un lot de 1.000 adhesius, ja s´han acabat i aquesta campanya la deixen. Intentaran 
fer alguna altra campanya que sigui vistosa, amb poc cost i que realment serveixi perquè els ciutadans que tenen 
gossos siguin més sensibles amb aquest tema i recullin els excrements. Com a exemple, una senyora va caure al 
trepitjar-ne una i va estar molts dies a l´hospital. La persona que va amb l´animal no pensa amb la conseqüència 
que pot tenir el fet de no recollir-ho. Tenen la intenció d´anar la setmana vinent a una fira, Municipàlia, a veure 
quines propostes hi ha per aquest tema amb un cost raonable. El tema de la Fase 2 de la Variant és un tema per 
parlar i tenir en compte. En relació al tema del pla de comunicació és intern, de l´àrea de comunicació, que no s´ha 
publicat perquè realment no és necessari, no hi ha cap normativa que obligui que es faci públic. Hi ha un protocol de 
comunicació i situacions d´emergència, que es pot donar. I un compliment del pla de comunicació de 2013-2014, 
però és molt concret amb actuacions i seguiment fets des de l´àrea. Si es vol fer alguna aportació sempre serà 
benvinguda. La Sra. Alcaldessa vol comentar que hi ha diferents mecanismes per recollir les queixes i que els veïns 
també les poden traslladar. Hi ha una aplicació de mòbil molt senzill per fer la queixa i posar també la localització 
geogràfica. També es poden fer les queixes via seu electrònica, per mail, presencialment o a través d´instància. I 
també es poden recollir al Ple. 

 
 
I sense cap més tema a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les 23,10 hores. 
Dono fe que de la sessió s’estén aquesta acta. 
 


