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ACTA     DE    LA     SESSIÓ     CELEBRADA     PEL    PLE    EXTRAORDINARI    
DE L’AJUNTAMENT EL DIA  2 DE SETEMBRE DE 2015 
 

 

Vallirana, 2 de setembre de 2015 
 

Al Saló d’Actes de la Casa Consistorial es reuneix la Corporació Municipal per celebrar sessió 
extraordinària, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Eva-Maria Martínez Morales; hi 
assisteixen els següents senyors i senyores, prèviament convocats: 
 
Del Grup PSC 
 
-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  
-Sr. TEÒFIL M. GIBERT BERTRAN 
 
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 
 
Assistits pel Secretari, Sr. Pablo Fernández Fernández. 
Assistits per l´Interventor, Sr. Javier Goytisolo Marquínez. 
 
Oberta la sessió per la Presidència, i un cop comprovada l’existència del quòrum que cal perquè 
pugui ésser iniciada, a les 19 hores, es passa a tractar els assumptes inclosos a l´Ordre del Dia. 
 
La Sra. Alcaldessa ha de disculpar l’absència al Ple del regidor Sr. Omar Rodríguez (JUNTS PER VALLIRANA), que 
ha excusat la seva presència, i també de la regidora Sra. M. Isabel Villafaina (Grup PARTIT DELS SOCIALISTES 
DE CATALUNYA). 
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Sra. ALCALDESSA: Explica que s´ha convocat aquest Ple Extraordinari amb un únic punt de l´ordre del dia per fer el 
repartiment dels membres de les meses electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 27 de 
setembre de 2015. 
 
També exposa que es va enviar una informació addicional amb la convocatòria i, en el cas que no hi hagués 
al·legacions al compte general, proposarien entrar per urgència la proposta d´acord d´aprovació del compte general 
de l´any 2014, i així poder tenir-lo ja aprovat a principis de setembre, per tal de donar més temps al Departament 
d´Intervenció per enviar aquest compte general a tots els organismes que es dediquen a la supervisió i fiscalització 
dels comptes de les entitats locals. 

 
La Sra. Alcaldessa també manifesta que des del PSC estan oberts, si la resta de grups volen afegir-s’hi, els 
agradaria fer una proposta d´una moció per a la creació d´una comissió d´estudi, per analitzar les accions que es 
poden prendre en l`àmbit municipal per tot el tema dels refugiats, de tota aquesta crisi migratòria que estem veient i 
que durant aquest mes d´agost ha colpit amb imatges terribles, amb el que està passant a països de la Unió 
Europea. 
 

En primer lloc es procedirà a aprovar la urgència pel Ple del compte general 2014: 
 
Votació de la urgència: Queda aprovada per UNANIMITAT 
 
Seguidament es procedirà a aprovar la urgència de la moció sobre els refugiats: 
 
Votació de la urgència: Queda aprovada per UNANIMITAT 
 
 

N. 1. REPARTIMENT DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A 
LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL PROPER 27 DE 
SETEMBRE DE 2015 
 
Sra. ALCALDESSA: Manifesta que tenim com a convidats especials dos treballadors de l´Ajuntament, la 
responsable del Padró d´Habitants i el responsable Informàtic. Ens explicaran com funciona aquest sorteig de les 
taules per escollir els membres de les meses electorals.  

 
RESPONSABLE INFORMÀTIC: Explica quin serà el procediment per escollir els components de les meses 
electorals de les eleccions de 27 de setembre, informàticament amb el programa de sorteig que proporciona l´INE, 
on hi ha el cens aprovat en data 1 de juny d´enguany. Es procedeix a escollir els 9 membres: president, els 2 vocals 
de cada mesa i els 2 suplents , que són els que s´escullen per a cada mesa. Hi ha 15 meses i, per tant, s´escolliran 
3 membres per a cada mesa més els 2 suplents. 
 
En aquest cas es faran, doncs, 5 suplents per a cada membre de cada mesa. 
 
Hi haurà el districte i la secció de cada mesa. 
 
L´aplicació dóna la possibilitat de tenir fins a 9 suplents. 
 
També hi afegeix que s´han de presentar el president i els dos primers suplents. Els altres suplents són per si hi ha 
hagut alguna al.legació i si la Junta electoral els admet. No han de venir tots. 
 
Aquí entren els ciutadans espanyols residents a Espanya i els ciutadans espanyols residents a l’estranger. 

 
RESPONSABLE DEL PADRÓ D´HABITANTS: Es procedeix a fer el sorteig de totes les meses: 
 

Districte 1 
Secció 1A – Casetes Julià, Casetes Muntané 
Secció 1B – Polígon Ind., Centre (C/ Major banda parells) 
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Secció 1C - Polígon Ind., Centre (C/ Major banda parells) 
Secció 2A – Centre (c/ Major banda senars) 
Secció 2B - Centre (c/ Major banda senars) 
Secció 3B - Can Rovira, Mas Rovira, Mirador i Vall del Sol 
 
Secció 3B - Can Rovira, Mas Rovira, Mirador i Vall del Sol 
Secció 4 - Can Batlle, Soleia 1 i Soleia 2 
Secció 5 – Camí antic Mas de les Fonts, Pla del Pèlag, Bassioles, Penya forcada i La Pinetella 
Secció 6A – La Solana 
Secció 6B - La Solana 
Secció 7A – La Llibra, Casanoves, Mas de les Fonts, Selva Negra, Inter Club, Els Pinars i 

Vallirana Parc 
Secció 7B - La Llibra, Casanoves, Mas de les Fonts, Selva Negra, Inter Club, Els Pinars i 

Vallirana Parc 
Secció 7C - La Llibra, Casanoves, Mas de les Fonts, Selva Negra, Inter Club, Els Pinars i 

Vallirana Parc 
Secció 8 – El Lledoner, Can Julià 
 
 

N. 2. PROPOSTA D´ACORD D´APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 
L´ANY 2014 
 
Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa: 
 
ACORD D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’ANY 2014  
 
La Comissió especial de Comptes de l’Ajuntament de Vallirana, en data 29 de juliol de 2015, va 
emetre dictamen favorable sobre l’aprovació definitiva del Compte General de l’exercici 2014.  
 
En el BOP de Barcelona del dia 3 d’agost de 2015 es va publicar l’edicte d’exposició del Compte 
General en compliment del que preveu l’article 212.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, pel termini de quinze dies 
hàbils, dins els quals i vuit dies més, els interessats podien presentar les reclamacions, 
reparaments o observacions que consideressin adients.  
 
En el termini d’exposició pública no es van produir al·legacions ni reclamacions de l’esmentat 
Compte General.  
 
Atès el que estableixen els articles 208 i següents del RDL 5/04, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
 
Primer. Aprovar definitivament el Compte General de l’Ajuntament de Vallirana de l’any 2014  
 
Segon. Trametre a la Sindicatura de Comptes aquest Compte General degudament aprovat  
 
No obstant això, el Ple amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més convenient. 
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Sra. ALCALDESSA: Explica que a la Comissió Especial de Comptes de data 29 de juliol de 2015 ja es van veure 
tots els números i l´informe que contenia aquest compte general 2014. 
 
L´informe d´Intervenció feia una anàlisi dels comptes de l´Ajuntament, el Decret de liquidació, l´estat de liquidació del 
pressupost, els comptes de resultat econòmic i patrimonial, el balanç i el balanç de comprovació. 
 
Les dades més rellevants a destacar serien el romanent de tresoreria positiu de 2.246.280 euros. I destacar la 
important evolució positiva del superàvit de l´Ajuntament. La diferència entre els ingressos i despeses de l´any 2014 
destaca si es posa en comparació en com estava a l´any 2010, 2011, 2012 i 2013, que s´ha passat de tenir uns 
números negatius (-869.000 euros a l´any 2011) a aquesta xifra positiva. 
 
I també les dades del deute viu que ara mateix està al 54%, quan el límit era el 75%. 
 
Això vol dir que durant aquest any 2015 es podrà demanar tant a la Generalitat de Catalunya, com a l´Estat, que 
l´Ajuntament de Vallirana deixi d´estar al pla d´ajust i al pla de sanejament. I això permetrà de cara als propers 
exercicis poder veure la possibilitat de tenir noves inversions en el municipi. 
 
També informa que es va enviar, amb la informació de la convocatòria del Ple, tant els comptes de la Societat 
Municipal d´Aigües, com els de la Societat Municipal de Promoció Urbanística. Ambdues empreses estan en 
liquidació i són uns comptes de tràmit que també es presenten per ser aprovats. 

 
Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
 
 

N. 3.- MOCIÓ REFUGIATS 
 
Sra. ALCALDESSA: Llegeix i explica aquest punt, i considera convenient aprofitar aquest Ple per recomanar la 
creació d´una comissió i que entre totes les forces polítiques es puguin establir quines mesures es poden fer des 
dels municipis. Amb aquesta comissió d´estudi, els diferents partits polítics, des de diferents visions, poden analitzar 
quines mesures realment es poden fer des del municipi i establir-les. 

 
MOCIÓ REFUGIATS 
 
Atesa la crisi humanitària i entrada massiva  a la Unió Europea de refugiats de Síria, l’Afganistan, 
l’Iraq i altres països amb conflictes bèl·lics. 
 
Davant el flux migratori de milers de persones amb condicions deplorables i que posen en perill 
les seves vides per poder entrar a la Unió Europea, cosa que genera la pitjor crisi migratòria a 
Europa després de la Segona Guerra Mundial.   
 
Davant la inacció dels governs europeus per tal d’acollir aquestes famílies i per tal de prendre 
accions que millorin la seva situació actual i futura, cal que els ajuntaments amb el suport de les 
ONG i la societat civil forcin els governs per tal de solucionar el problema al més aviat possible. 
 
És per això que es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Instar els governs d’Espanya i de la Generalitat de Catalunya a prendre mesures per 
acollir famílies refugiades, així com a realitzar totes les accions diplomàtiques al seu abast per 
aturar la situació bèl·lica als seus països d’origen. 
 
Segon. Crear la Comissió d’Estudi per analitzar i proposar les accions que es poden prendre en 
l’àmbit municipal. La Comissió estarà formada pels grups polítics municipals amb 
l’assessorament dels  tècnics municipals i es podran convidar entitats locals i/o agents socials. 
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Tercer. Donar trasllat d’aquest acord al Govern d’Espanya i a la Generalitat de Catalunya.  
 
No obstant això, el Ple amb seu superior criteri decidirà el que cregui més convenient.  
 
 
Sr. JOSÉ ÁVILA: Vol aclarir un dubte i saber si els grups que hi participaran són tots els que estan al Ple. I si han 
de ser els regidors qui representin el grup o si pot ser qualsevol persona del grup. També vol saber quantes 
persones de cada grup ho firmaran i quan es reunirà la Comissió. 
 
SECRETARI: Entén que aquí es tracta d´aprovar la constitució de la comissió i després s´hauria d´aprovar un 
Reglament regulador i determinar exactament quins membres, quines entitats, o totes les entitats, periodicitat de les 
sessions, si hi ha sessions extraordinàries, etc. 
 
Sr. TEÒFIL GIBERT: Vol manifestar que des del Grup de CIU es volen sumar a la moció, com a presentadors 
també, perquè estan totalment d´acord  amb l´esperança que aquesta Comissió d´Estudi veurà què es pot fer des de 
l´àmbit municipal. Estem lligats de mans i peus, que no ens deixen fer gran cosa, però val la pena d´intentar-ho. Vol  
expressar el seu total suport a aquesta iniciativa. 

 
Sra. MONTSE ZAPATA: Des d´ERC volen primer agrair que s´hagi tingut aquesta iniciativa, a la qual també es 
volen sumar. I els agradaria que aquesta Comissió fos una mica mes ràpida i s’accelerés més tot el procés per 
arribar a acords al més aviat possible, davant d´aquesta situació que evidentment és urgent, i sortir una mica del que 
és el ritme de l´Administració habitualment. 
 
Sra. ALCALDESSA: Primer vol agrair l´adhesió tant de CIU com d´ERC, també com a presentadors de la moció.  
 
També manifesta estar totalment d´acord en el fet que hem d´anar més ràpids del que pot ser habitual.  
 
Hi afegeix que li dóna directament l´encàrrec a la regidora de Serveis Socials, Cooperació i Igualtat, perquè 
convoqui en una setmana, si és possible, la primera reunió i després, com comentava el Secretari, ja poder fer un 
petit Reglament. La idea és convidar a tots els grups municipals, amb una persona o dos com a representants, i si 
no pot venir un regidor pel que sigui, també es pot convidar una altra persona que ells mateixos decideixin.  
 
Manifesta la seva voluntat que sigui al més plural possible i convida que, si es coneix alguna persona que tingui un 
coneixement molt especial del tema i que pugui aportar solucions, se’l convidi, que hi serà benvingut. Afirma que és 
cert el que comentava el regidor Sr. Teòfil Gibert i que des de l´Ajuntament de Vallirana poques coses potser es 
poden fer, però n´hi ha d´altres que podran ser significatives: fent registre de voluntaris, en temes jurídics, en temes 
psicològics, amb gent que pugui disposar d´habitatges... Hi ha potser coses que a nivell tècnic també es poden fer. 
És qüestió d´estudiar-ho i veure si per al proper Ple ordinari es poden presentar ja algunes de les propostes. 

 
Sr. JOSÉ AVILA: Manifesta que el seu grup també vol adherir-se a la moció. 

 
Sra. ALCALDESSA: També agrair que el seu grup se sumi a aquesta moció. També vol deixar de manifest que 
estem molt contents i també el municipi de Vallirana pot estar molt content dels regidors que té, de tots els partits 
polítics, perquè ens volem posar, en la mesura que puguem, mans a l´obra per poder donar alguna esperança en 
aquest drama que s´està vivint a les fronteres d´aquests països d´Europa. 

 
Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
 
I sense cap més temes a tractar,  la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les  21 hores. 
Dono fe que de la sessió s’estén aquesta acta. 
 
 

 
 


