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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE EXTRAORDINARI DE 
L´AJUNTAMENT EL DIA 25 DE JUNY DE 2015 
 

 

Vallirana, 25  de  Juny  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; hi assisteixen els següents senyors i 
senyores prèviament convocats: 
 
Del Grup PSC-PM 
 
-SRA. EVA-MARIA MARTINEZ  MORALES 
-SR. OSCAR SUÑE MARÍN 
-SRA. ELISABETH ROMERO SALGUERO 
-SR. JORDI URREA  CLOS 
-SRA. NÚRIA RUIZ LÓPEZ 
-SRA. RAQUEL GARCIA TORRADO 
-SR. JUAN-MANUEL ARRABAL GALISTEO 
-SRA MARIA ÍSABEL VILLAFAINA BARRETO  
-SR. ALEJANDRO LLORCA PÉREZ  
-SR. ALEJANDRO LAFONT  ROGEL  
 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL ERC-AM 
 
-SRA. MONTSERRAT ZAPATA YERGA 
-SRA. ÀLIA KIRCHNER GIMÉNEZ 
 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ   CIU 
 
-SR. JOSEP BUSQUET BOSCH  
-SR. TEÒFIL M. GIBERT BERTRAN 
 
SI ES POT VALLIRANA-SI SE PUEDE VALLIRANA-ENTESA   SPV-E 
 
-SR. JOSÉ ÁVILA FORGA 
 
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   C´s 
 
-SR. ENRIQUE GIRALDEZ HUERTA 
 
JUNTS PER VALLIRANA-POBLE ACTIU   PA 
 
-SR. OMAR RODRIGUEZ BELLO 
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Assistits pel Secretari Sr. Pablo Fernández Fernández 

Assistits pel Sr. Javier Goytisolo Marquinez, Interventor Municipal 

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

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

SRA. ALCALDESSA: Intervé la Sra. Alcaldessa i manifesta que en primer lloc es procedirà a aprovar la urgència de 

dos punts que s´han fet arribar aquest matí: 

Punt nº 11: Nomenament de càrrecs del Consell d´Administració de la Societat Municipal d´Aigües. Tant la Societat 

Municipal d´Aigües, com la Societat Municipal de Promoció Urbanística – punt nº 12 d´urgència- ambdues empreses 

estan en procés de liquidació, i de fet s´han nomenat els liquidadors. Els Estatuts d´ambdues Societats el que 

marquen és que és el Ple qui es constitueix com a Junta General i que també és el Ple qui ha de nomenar cada 

quatre anys els membres del Consell d´Administració. 

El que es faria ara seria nomenar aquest Consell d´Administració per poder aprovar els comptes de 2014. Si no es 

tenen aprovats els comptes de 2014 no podem fer la liquidació de les dues societats. 

La urgència per no esperar al Ple Ordinari del mes de juliol de 2015 seria per poder anar avançant en la liquidació 

de les empreses. Si esperem al Ple de 30 de Juliol, comença l´agost i hauríem d´esperar fins al setembre i s´aniria 

endarrerint encara més la dissolució d´aquestes societats. 

Es vota primer la urgència del nomenament de càrrecs del Consell d´Administració de la Societat Municipal 

d´Aigües.  

Votació punt 11: Queda aprovada per UNANIMITAT 

Es vota la urgència del nomenament de càrrecs de la Societat Municipal d´Aigües, com la Societat Municipal de 

Promoció Urbanística a Vallirana 

Votació punt 12: Queda aprovada per UNANIMITAT 

1.- DONAR COMPTE DECRET 399 DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
 

Llegeix i dona compte d’aquest Decret la Sra. Alcaldessa: 
 
Celebrades les Eleccions Locals el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou Ajuntament, 
amb l’objecte de continuar la prestació dels serveis que té encomanats la Corporació Local, aquesta 
Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i altra legislació concordant, 
procedir a l’establiment d’un règim delegacions de competències ordinàries fins a la 
configuració definitiva del cartipàs municipal,  en favor de diferents regidors.  
 
Atès que en conformitat amb la legislació a la que s’ha fet referència anteriorment, aquesta Alcaldia 
pot delegar l’exercici de les seves atribucions sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos 
per l’article 21.3 de la  
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Llei Reguladora de Bases del Règim Local i per l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, en els quals 
es regules les competències que no poden ser objecte de delegació. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia i com a Alcaldessa la Sra. Eva Maria Martinez Morales, i  Regidora 
d’Hisenda i Comunicació i Coordinadora  de l’Àrea de Règim Intern , Innovació i Projectes en 
ús de les atribucions que legalment tinc conferides 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Efectuar a favor del Regidor Sr. Oscar Suñé Marin, una delegació de competències 
ordinàries dels assumptes relacionats amb Seguretat,  Medi Ambient i Innovació i Projectes 
 
Segon.- Efectuar a favor de la Regidora Sra. Elisabet Romero Salguero, una delegació de 
competències ordinàries dels assumptes relacionats amb  RRHH, Serveis Generals i Participació i 
Transparència 
 
Tercer.- Efectuar a favor del Regidor  Sr. Jordi Urrea Clos, una delegació de competències 
ordinàries dels assumptes relacionats amb Urbanisme i Barris i la Coordinació de l’Àrea de 
Serveis Territorials i Economia Local 
 
Quart .- Efectuar a favor del la Regidora Sra. Núria Ruiz López, una delegació de competències 
ordinàries dels assumptes relacionats amb l’Ocupació, Comerç,  Empresa,  Consum i Turisme,  i 
Adjunta de Serveis Generals 
 
Cinquè.- Efectuar a favor de la Regidora  Sra. Raquel Garcia Torrado, una delegació de 
competències ordinàries dels assumptes relacionats amb Serveis Socials, Sanitat, Cooperació, 
Igualtat, Fires i Festes Populars 
 
Sisè.- Efectuar a favor del Regidor Sr. Juan-Manuel Arrabal Galisteo, una delegació de 
competències ordinàries dels assumptes relacionats amb Cultura i Esports i la Coordinació de 
l’Àrea de Serveis a les persones 
 
Setè.- Efectuar a favor de la Regidora  Sra. Maria-Isabel Villafaina Barreto, una delegació de 
competències ordinàries dels assumptes relacionats amb Educació i Pla contra el Fracàs Escolar 
 
Vuitè.- Efectuar a favor del Regidor Sr. Alejandro Llorca Pérez, una delegació de competències 
ordinàries dels assumptes relacionats amb  Joventut 
 
Novè.-   Efectuar a favor del Regidor Sr. Alejandro Lafont Rogel, una delegació de competències 
ordinàries dels assumptes relacionats amb  Transport i Mobilitat, Via Pública, Habitatge i POUM 
 
Desè.- Les delegacions de competències ordinàries relacionades anteriorment comprendran una 
delegació general d'atribucions de direcció i gestió dels assumptes de les seves respectives 
Àrees d'actuació, d'acord amb la definició funcional de cada Àrea 
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Onzè.- Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de  les  Entitats  Locals, aprovat  per  Reial  Decret  
2568/1986,  de  28  de novembre, tindran efecte des del dia següent a la data de notificació d’aquest 
Decret als Regidors afectats, i tindran caràcter provisional fins el moment de la configuració definitiva 
del cartipàs municipal, sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Dotzè.- Notificar aquesta resolució als Regidors afectats, entenent-se acceptada la competència 
delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en 
contra, o es fa ús de la delegació. 
 
Tretzè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la sessió extraordinària que es convoqui per 
donar compliment al que preveu l’Art. 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Regim 
Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Catorzè.- Publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa 
l’article 44.2 del text legal abans esmentat.  
 
 

2.- DONAR COMPTE DEL DECRET 402 DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
 
Llegeix i dona compte d’aquest Decret la Sra. Alcaldessa: 

 
Un cop celebrades les Eleccions Locals i constituït el nou Ajuntament es fa necessari procedir a 

l’establiment de la nova organització municipal i en particular a la constitució de la Junta de 

Govern Local, en exercici de la potestat d’autoorganització que contempla l’article 47 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 així com en concordança a l’article 4.1a) de la Llei 7/85 de 2 d’abril 

reguladora de les Bases del Regim Local. 

Atès que  de  conformitat amb el que disposa l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de 

Règim Local de Catalunya, així com el que disposa l’article 20.1b) i 23 de la Llei 7/85 de 2 d’abril. 

Reguladora de les Bases de Règim Local i donat que en el municipi de Vallirana es fa obligatòria 

la constitució de la Junta de Govern Local per tenir una població de dret superior a 5000 

habitants. 

Per tot l’exposa’t i en ús de les atribucions que confereix a aquesta Alcaldia la Legislació abans 

esmentada. 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori la 

qual quedarà integrada pels membres següents: 
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-President: l’Alcaldessa,  Sra Eva-Maria Martinez Morales 

-Vocals:  

-1er.  Sr. Òscar Suñé Marin 

-2on. Sr. Jordi Urrea Clos 

-3er.  Sra. Elisabet Romero Salguero 

-4art. Sr. Juan- Manuel Arrabal Galisteo 

-5è.   Sra. Raquel Garcia Torrado 

SEGON.- Els Regidors/Regidores: Núria Ruiz López, Maria-Isabel Villafaina Barreto, Alejandro 

Llorca Pérez i Alejandro Lafont Rogel, assistiran a  la Junta de Govern Local com a assessors de 

la mateixa amb veu però sense vot. 

TERCER.- La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions amb una periodicitat 

setmanal, els dijous no festius de cada setmana a les 19 hores a les dependències d’aquest 

Ajuntament, sense prèvia convocatòria.  

QUART.-  La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és donar assistència i 

assessorament a aquesta Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions, ostentarà, per delegació 

d’aquesta, totes les competències que siguin delegables excepte les següents: 

4.1  RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA NO DELEGADA A L’ORGT 

4.2 AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ, RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS D’IMPORT INFERIOR 

A 1.000€ 

4.3  OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA EXCEPTE AQUELLES QUE ESTIGUIN SOTMESES A 

LLICÈNCIA PRÈVIA D’OBRES O ACTIVITATS 

4.4  BAIXES DEL PADRÓ MUNICIPAL 

4.5  AJUDES SOCIALS D’EXTREMA URGÈNCIA 

CINQUÈ.- Les competències delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local  en els 

termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre 

òrgan. 

SISÈ.- De conformitat amb el que disposa  l’article 44.2 del Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 

de novembre, aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a l’adopció d’aquesta 

resolució, encara que no s’hagi produït la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i 

seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació per aquesta Alcaldia. 
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SETÈ.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per suspendre la celebració de les sessions de la Junta de 

Govern Local el mes d’agost, com a conseqüència del període vacacional sempre que això no 

menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com per a posposar o avançar la celebració 

de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, quan el dia fixat sigui festiu. 

VUITÈ.-  Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors i Regidores afectats, I als Caps dels 

diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes. 

NOVÈ.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al Butlletí d’Informació 

Municipal, en compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals. 

DESÈ.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es convoqui per 

donar compliment al que preveu  l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i 

Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 

3.- DONAR COMPTE DEL DECRET 403 DE NOMENAMENT DELS TINENTS 

D’ALCALDE 

Llegeix i dona compte d’aquest Decret la Sra. Alcaldessa: 
 

Un cop celebrades les Eleccions Locals i constituït el nou Ajuntament es fa necessari procedir a 

l’establiment de la nova organització municipal i en particular a la designació dels Tinents 

d’Alcalde, en exercici de la potestat d’autorganització que contempla l’article 47 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 així com en concordança a l’article 4.1a) de la Llei 7/85 de 2 d’abril 

reguladora de les Bases del Regim Local. 

Atès que de conformitat amb l’article 55 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, així com en 

concordança a l’article 23.3 de la Llei 7/85 reguladora de les Bases de Regim Local, la 

designació dels Tinents d’Alcalde es competència de l’Alcaldia que haurà de procedir al seu 

nomenament mitjançant decret d’entre els membres de la Junta de Govern Local. 

Per tot això, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que li confereix la legislació anteriorment 

esmentada, 

RESOLC  

PRIMER.- Nomenar Tinents d’Alcalde d’aquest Ajuntament amb efectes des del dia d’avui, als 

Regidors membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen: 
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-1er. Tinent d’Alcalde Sr. Òscar Suñé Marin 

-2ºn. Tinent d’Alcalde  Sr. Jordi Urrea Clos 

-3er. Tinent d’Alcalde Sra. Elisabet Romero Salguero 

-4art. Tinent d’Alcalde Sr. Juan- Manuel Arrabal Galisteo 

-5è.  Tinent d’Alcalde Sra. Raquel Garcia Torrado 

SEGON.- Establir en cas d’absència, vacant o malaltia d’aquesta Alcaldia, les atribucions i 

competències que em reconeix la legislació vigent seran fetes pels tinents d’alcalde amb l’ordre 

abans esmentat. 

TERCER.- Comunicar  aquest Decret als Tinents d’Alcalde afectats, fent-lis constar que hauran 

de mantenir informada a l’Alcaldia de l’exercici de les seves atribucions com Alcalde Accidental, 

no podent durant l’esmentat exercici ni modificar  les delegacions ja efectuades per l’Alcaldia 

amb anterioritat ni atorgar-ne altres de noves. 

QUART.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la sessió extraordinària que es convoqui 

per donar compliment al que preveu l’Art. 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i 

Regim Jurídic de les Entitats Locals. 

 

4.- DONAR COMPTE DE LA CONFIGURACIÓ DELS NOUS GRUPS POLÍTICS 

Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa: 

 
Un cop celebrades les Eleccions Locals i constituït el nou Ajuntament es fa necessari procedir a 
l’establiment de la nova organització municipal i en particular a fixar els Grups Polítics Municipals 
de l’Ajuntament de Vallirana, en exercici de la potestat d’autoorganització que contempla l’article 
47 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 així com en concordança a l’article 4.1a) de la Llei 7/85 de 2 d’abril 
reguladora de les Bases del Regim Local. 
 
Atès que  de  conformitat amb el que disposa l’article  50 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya  i amb 
concordança amb la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
 
Primer.- Donar compte al Ple, a efectes informatius, de que com a conseqüència de les 
declaracions efectuades pels 17 Regidors i Regidores d’aquest Ajuntament, en compliment del 
que disposa l’article 50.4 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 Grups Polítics Municipals que 
s’han constituït en aquest Ajuntament pel present mandat, són els següents: 
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CANDIDATURA DE PROGRÉS    PSC-CP 
 
-SRA. EVA-MARIA MARTINEZ  MORALES 
-SR. OSCAR SUÑE MARÍN 
-SRA. ELISABETH ROMERO SALGUERO 
-SR. JORDI URREA  CLOS 
-SRA. NÚRIA RUIZ LÓPEZ 
-SRA. RAQUEL GARCIA TORRADO 
-SR. JUAN-MANUEL ARRABAL GALISTEO 
-SRA MARIA ÍSABEL VILLAFAINA BARRETO  
-SR. ALEJANDRO LLORCA PÉREZ  
-SR. ALEJANDRO LAFONT  ROGEL  
 
Portaveu: SRA. ELISABETH ROMERO SALGUERO 
Suplent: SRA. NÚRIA RUIZ LÓPEZ  
 
-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL ERC-AM 
 
-SRA. MONTSERRAT ZAPATA YERGA 
-SRA. ÀLIA KIRCHNER GIMÉNEZ 
 
Portaveu: SRA. MONTSERRAT ZAPATA YERGA 
Suplent: SRA. ÀLIA KIRCHNER GIMÉNEZ 
 
-CONVERGÈNCIA I UNIÓ   CiU 
 
-SR. JOSEP  BUSQUET BOSCH  
- SR. TEÒFIL GIBERT BERTRAN 
 
Portaveu: SR. JOSEP  BUSQUET BOSCH  
Suplent : SR TEÒFIL GIBERT BERTRAN 
 
SI ES POT VALLIRANA-SI SE PUEDE VALLIRANA-ENTESA  SPV-E 
 
-SR. JOSÉ AVILA FORGA 
 
Portaveu: SR. JOSÉ AVILA FORGA 
 
-CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA    C’s 
 
-SR. ENRIQUE GIRALDEZ HUERTA 
 
Portaveu: SR. ENRIQUE GIRALDEZ HUERTA 

 
-JUNTS PER VALLIRANA –POBLE ACTIU PA 
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-SR. OMAR RODRIGUEZ BELLO 
 
Portaveu: SR. OMAR RODRIGUEZ BELLO 
 
Segon.-  Donar trasllat del present acord als Regidors i als Caps dels diferents serveis 
municipals pel seu coneixement i efectes 
 

 
5.- APROVACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DE PLE  
 
Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa: 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals i constituït el nou Ajuntament es fa necessari procedir a 
l’establiment de la nova organització municipal i en particular fixar el règim de sessions del Ple de 
l’Ajuntament de Vallirana, en exercici de la potestat d’autoorganització que contempla l’article 47 
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 així com en concordança a l’article 4.1a) de la Llei 7/85 de 2 d’abril 
reguladora de les Bases del Regim Local. 
 
Atès que  de  conformitat amb el que disposa l’article 98  del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i en 
concordança a la Llei 7/85 de 2 d’abril. Reguladora de les Bases de Règim Local , es poden 
celebrar sessions ordinàries i extraordinàries o be extraordinàries d’urgència, celebrant-se en tot 
cas sessions ordinàries cada dos mesos.  
 
Per tot això aquesta Alcaldia i de conformitat amb el que disposa l’art.38 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.  
 
Es proposa al Ple de la Corporació de prendre els següents acords: 
 
Primer.- Establir que les sessions Ordinàries del Ple de la Corporació de Vallirana és celebraran 
amb caràcter ordinari l’últim dijous de cada dos mesos (gener, març maig, juliol, setembre i 
novembre) a les 20 hores al Saló de Plens de l’Ajuntament, sempre i quan l’esmentat dijous no 
sigui festiu. 
 
Segon.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per suspendre la celebració de les sessions  del Ple 
Ordinari del mes d’agost com a conseqüència dels períodes vacacionals sempre que això no 
menyscabi la gestió dels assumptes municipals, i sempre que s’acompleixi allò que disposa l’art. 
98 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril. Tanmateix també es faculta a la Sra. Alcaldessa  
per a posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries del Ple, quan el dia fixat sigui 
festiu o es trobi inclòs dins del període vacacional. 
 
Tercer.- Donar trasllat del present acord als Regidors i als Caps dels diferents serveis municipals 
pel seu coneixement i efectes 
 
No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
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SR. OMAR RODRIGUEZ:  Intervé i manifesta que el seu Grup de Junts per Vallirana, sempre han defensat que els 
Plens Municipals han de ser un lloc on no només  estiguin representades les persones que han sigut votades, sinó 
que també cal potenciar la participació popular dels veïns i veïnes que estan al públic, per tant el vot del seu grup 
serà a favor de que es celebrin els Plens cada dos mesos, però avancen que més endavant presentaran una Moció 
per proposar que el públic tingui més participació i no només al final dels Plens. 

 

SRA. ALCALDESSA: Intervé i respon que la voluntat de l’Equip de Govern és de continuar avançant en la 
participació i que tots els ciutadans tinguin veu no només en aquest Ple sinó també en tots els assumptes 
municipals. Continua dient que de fet tenen un Pla de Participació que articula diferents maneres per poder 
participar. També tenen la voluntat de revisar les comissions que estan creades, per tal que puguin ser més 
participatius i veure com s’acaben configurant. 

 
Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
 

6.- CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 

Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa: 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals i constituït el nou Ajuntament es fa necessari procedir a 
l’establiment de la nova organització municipal i en particular a la constitució de la Comissió 
Informativa, en exercici de la potestat d’autoorganització que contempla l’article 47 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 així com en concordança a l’article 4.1a) de la Llei 7/85 de 2 d’abril 
reguladora de les Bases del Regim Local. 
 
Atès que  de  conformitat amb el que disposa l’article 123 i ss. Del RD 2568 de 28 de novembre i 
l’art. 100 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril i amb concordança amb la Llei 7/85 de 2 
d’abril. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia i de conformitat amb el que disposa l’Art. 38 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació de prendre els següents acords: 
 
Primer.- Constituir la Comissió Informativa que estarà integrada pels membres següents: 
 
- Presidenta: L’Alcaldessa 
 
- Vocals: 
 
   . 5 representants del Grup Municipal PSC- CP 
   . 1 Representant del Grup Municipal ERC-AM 
   
 
 
 
 

http://www.vallirana.cat/


 

 

Major, 329 · Tel. 93 683 08 10 · Fax 93 683 28 97 · www.vallirana.cat · 08759 VALLIRANA (Baix 

Llobregat) 

   . 1 Representant del Grup Municipal CIU 
   . 1 Representant del Grup Municipal CIUTADANS- PARTIT PER LA CIUTADANIA 
   . 1 Representant del Grup Municipal SI ES POT- SI SE PUEDE VALLIRANA-ENTESA 
   . 1 Representant del Grup Municipal JUNT PER VALLIRANA- POBLE ACTIU 
 

Segon.- Establir el vot ponderat dels representants en la Comissió Informativa d’acord amb la 

representativitat del seu Grup Municipal al Ple 

No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 

convenient. 

SR. TEO GIBERT:  Intervé i manifesta que aprofita per demanar en aquest punt, ja que ell ho va fer de manera 

informal abans d’aquest Ple i avui ho fa formalment, que per tal que hi hagués una ponderació millor dels resultats 

obtinguts i el seu grup considera que tant ERC com CiU dins de la Comissió Informativa i de la Comissió Especial de 

Comptes hauria de tenir dos representants, comenta que si això no s’accepta el vot del seu grup serà l’abstenció. 

SRA. ALCALDESSA: Intervé i respon que tant en aquest cas com en el de la Comissió Especial de Comptes, el vot 

tant de CiU com d’ERC, entén que tenen dos representants està ponderat, això vol dir que és multiplica en aquest 

cas per dos i per tant la representativitat està garantida amb aquests dos. Comenta que un cop consultat amb el Sr. 

Secretari, això es podia fer ponderant el vot o incorporant més persones, si incorporen dues persones de CiU, dues 

d’ERC, i si el PSC també havia de ponderar, serien 10, llavors seria tot el Ple que vindrien a les Comissions, per 

aquest motiu s’ha decidit fer-ho com s’ha fet sempre al municipi, amb la representativitat de cada grup. 

SR. TEO GIBERT:  Intervé i diu que aquesta petició no anava formulada al Sr. Secretari sinó a l’Alcaldia, i entén que 

es una decisió de l’Equip de Govern i no pas del Secretari, però si ells ho veuen així es respectable. 

SRA. ALCALDESSA: Explica que s’ha consultat per veure que deia la Normativa i consideren que no es necessari i 

la Normativa tampoc ho especifica. 

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

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

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

 

7.- CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa: 

 
Un cop celebrades les Eleccions Locals i constituït el nou Ajuntament es fa necessari procedir a 
l’establiment de la nova organització municipal i en particular a la constitució de la Comissió 
Especial de Comptes, en exercici de la potestat d’autoorganització que contempla l’article 47 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 així com en concordança a l’article 4.1a) de la Llei 7/85 de 2 d’abril 
reguladora de les Bases del Regim Local. 
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Atès que  de  conformitat amb el que disposa l’article 127 i ss. del RD 2568 de 28 de novembre i 
l’art. 101 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril i amb concordança amb la Llei 7/85 de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia i de conformitat amb el que disposa l’Art. 38del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació de prendre els següents acords: 
 
Primer.- Constituir la Comissió Especial de Comptes, integrada per les següents persones: 
 
-  Presidenta: l’Alcaldessa Sra. Eva Maria Martinez Morales 
 
-  Vocals: 
 
   . 5 representants del Grup Municipal PSC- CP 
   . 1 Representant del Grup Municipal ERC-AM 
   . 1 Representant del Grup Municipal CIU 
   . 1 Representant del Grup Municipal CIUTADANS- PARTIT PER LA CIUTADANIA 
   . 1 Representant del Grup Municipal SI ES POT- SI SE PUEDE VALLIRANA-ENTESA 
   . 1 Representant del Grup Municipal JUNTS PER VALLIRANA- POBLE ACTIU 
   . Regidor no Adscrit el Sr. Teòfil Gibert Bertran 
 
Segon.- Establir que la Comissió Especial de Comptes es reunirà abans de l’1 de juny de cada 
any per examinar les Comptes Generals de la Corporació. Cas de no poder acomplir amb 
aquesta data ho farà de forma inexcusable abans de l’aprovació del Pressupost de l’exercici 
següent. 

No obstant això també es podrà convocar sessions extraordinàries quan sigui necessari 

Tercer.- Establir el vot ponderat dels representants en la Comissió Especial de Comptes d’acord 

amb la representativitat del seu Grup Municipal al Ple 

Quart.-  Donar trasllat del present acord als Regidors i als Caps dels diferents serveis municipals 
pel seu coneixement i efectes 
 
No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 

convenient. 

SR. TEO GIBERT:  Intervé i es ratifica en el que ha comentat en el punt anterior. Ell només demana que els Grups 
que en aquest cas han tret dos regidors com son ERC i CiU, poguessin tenir un representant més. 
 
SRA. ALCALDESSA: Respon que la seva resposta es igual a la del punt anterior. 
 
SR. SECRETARI: Intervé i manifesta que la Comissió informativa teòricament dictamina els assumptes que desprès 
aniran al Ple, es veritat que es dona informació per part de l’Alcaldia, però també es veritat que quan desprès es 
convoca al Ple és diu segons el dictamen favorable perquè ningú si oposa, i cas que algú s’oposés s’hauria de votar. 
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Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 

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

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

 
La Sra. Alcaldessa manifesta que la Comissió Especial de Comptes es convocarà durant el mes 

de juliol de 2015. 

 

8.- CONSTITUCIÓ DE LA  MESA DE CONTRACTACIÓ 

Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa: 

  

Un cop celebrades les Eleccions Locals i constituït el nou Ajuntament es fa necessari procedir a 
l’establiment de la nova organització municipal i en particular a la constitució de la Mesa de 
Contractació, en exercici de la potestat d’autoorganització que contempla l’article 47 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 així com en concordança a l’article 4.1a) de la Llei 7/85 de 2 d’abril 
reguladora de les Bases del Regim Local. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació de prendre els següents acords: 
 
Primer.- Constituir la Mesa de Contractació, integrada per les següents membres: 
 
- President: Sr. Oscar Suñé Marín 
 
- Vocals 
 
   . 2 representants del Grup Municipal PSC- CP 
   . 1 representant del Grup Municipal ERC-AM ( Com a grup principal de l’oposició per número 
de vots)) 
   . El Secretari Municipal 
   . L’Interventor Municipal 
   . Tècnic/a Ajuntament 
 
Actuant com a Secretari un funcionari de la Corporació 

Segon.- Donar trasllat del present acord als Regidors i als Caps dels diferents serveis municipals 
pel seu coneixement i efectes 
 
No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 

convenient 

SR. E. GIRALDEZ: Intervé  i manifesta que en aquet punt el seu grup el que vol és entrar en aquesta Comissió ja 

que en el 2011 ja hi ha un precedent, encara que sigui amb veu però sense vot. 
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SRA. ALCALDESSA: Respon que sí no hi ha cap problema a nivell de Secretaria, tampoc n’hi haurà cap per 

informar quan es reuneixi la taula, per tal que puguin assistir-hi, amb veu, però sense vot. 

SR. SECRETARI: Intervé i manifesta que en las meses de contractació la documentació administrativa no la podran 

veure, però el que poden fer es que quan es convoquin els membres també els convocarien a ells. 

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

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

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

 

9.- DELEGACIONS D’ATRIBUCIONS PLENÀRIES A FAVOR DE LA JUNTA DE 

GOVERN 

Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa: 

 

Un cop celebrades el dia 24 de maig les Eleccions Locals i constituït el nou Ajuntament derivat 
del seu resultat el passat dia 13 de juny, i amb l'objecte de dotar d'una major celeritat i eficàcia a 
l'actuació municipal, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que confereix a l'Ajuntament l'article 
23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança 
amb l’article 52 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, considera necessari procedir a l'establiment d'un 
règim de delegacions de matèries la competència de les qual ostenta el Ple en virtut de la Llei, 
en favor de la Junta de Govern Local. 
 
Atès que en conformitat amb la legislació a que abans s'ha fet referència, el Ple de l'Ajuntament 
pot delegar l'exercici de les seves competències a favor de la Junta de Govern Local, sempre i 
quan no es trobin dins dels supòsits previstos per l'article 23.2.b) de la Llei Reguladora de les 
Bases del Règim Local, 52.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,i 13 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu 
comú, en els quals es regulen les competències plenàries que tenen caràcter indelegable. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació de prendre els següents acords: 
 
Primer.- Delegar en la Junta de Govern local les següents atribucions: 
 
a) Exercir les accions administratives i judicials, i la defensa de la corporació en matèries de 
competència plenària 
 
b) La Declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament 
 
 c) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada 
exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost -llevat de les de 
tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment 
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superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior-, tot això de conformitat amb 
el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
d) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o 
concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos. 
 
e) Les altres que expressament li atribueixin les lleis. 
 
Segon.- Les competències delegades s'hauran d'exercitar per la Junta de Govern Local   en els 
termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre 
òrgan. 
 
Tercer.- En conformitat amb el que disposa l’article 51.2 del Reglament d'Organització,  
funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a l'adopció d'aquest 
acord, encara que no s’hagi produït la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i seran 
de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació pel Ple. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord als Responsables i Caps dels diferents Departament 
municipals, i als Regidors i Regidores 
 
Cinquè.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, i en el Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament, en compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 
 
No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 

convenient. 

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

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

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

 

10.- ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ, RETRIBUCIONS, DIETES I 

INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ  

Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa: 
 
Un cop celebrades el passat dia 24 de maig les Eleccions Locals constituït el nou Ajuntament 
derivat del seu resultat el dia 13 de juny i establert el nou Cartipàs Municipal, resulta 
indispensable procedir a l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d'aquesta 
Corporació, així com el seu règim de retribucions i indemnitzacions. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, en concordança amb l'article 166 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 
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membres de les Corporacions Locals tenen el dret de percebre retribucions per  l'exercici dels 
seus càrrecs quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a 
percebre indemnitzacions, en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en 
concepte d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels 
quals formen part i, també, a ser indemnitzats per les despeses efectives realitzades en l’exercici 
del càrrec 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 50.8 del Text Refós abans esmentat, els 
Grups Polítics Municipals tenen dret a disposar d' na infraestructura mínima de mitjans materials 
i personals per a l'exercici del càrrec, el que, donades les possibilitats funcionals d'aquest 
Ajuntament i a la vista del que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, requereix 
assignar-los una dotació econòmica de caràcter mensual, que contindrà un component fix, 
idèntic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del seu nombre de membres, la qual no 
podrà ser destinada per aquests al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus 
al servei de l’Ajuntament, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter 
patrimonial. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació de prendre els següents acords: 
 
Primer.- Establir que, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, els membres de la Corporació que 
a continuació es relacionen, exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació exclusiva i seran 
donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social: 
 
. L’Alcaldessa : Sra. Eva Maria Martínez Morales 
. 2on Tinent d’Alcalde: Sr. Jordi Urrea Clos 
. 5a   Tinent d’Alcalde. Sra. Raquel Garcia Torrado 
 
Segon.- Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en 
règim de dedicació exclusiva  les retribucions anuals que a continuació es relacionen:  
 
 
. L’Alcaldessa                                                                     Retribucions 
 
  Sra. Eva Maria Martínez Morales                                         43.453,93 euros 
 
. 2on Tinent d’Alcalde 
  Sr. Jordi Urrea Clos                                                             40.779,90 euros 
             
. 5a   Tinent d’Alcalde 
 Sra. Raquel Garcia Torrado                                                  37.437,29 euros 
 
Tercer.-  Amb efectes del dia 13 de juny de 205, data de constitució d'aquest Ajuntament, 
establir a favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de 
dedicació exclusiva o parcial, el règim d'indemnitzacions següent: 
 
 .Per assistència a les sessions de Ple: 250 euros 
 .Per assistència a les sessions de les Comissions Informatives: 100 euros 
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 .Per assistència a las sessions de la Comissió Especial de Comptes: 200 euros 
 .Per assistència a les sessions de la Mesa de Contractació: 100 euros 
 .Per assistència a les Juntes de Govern Local: 
 

- Tinents d’Alcalde: 375 euros 
- Regidors/es: 300 euros 

 
Quart.- Amb efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d'aquest Ajuntament, establir 
a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una dotació econòmica de la quantia següent: 
 
• 140 euros mensuals per cada regidor electe. 
• 185 euros mensuals per cada Grup polític municipal. 
 
Cinquè.-  Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les 
despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia la seva acreditació documental. 
 
Sisè.- Aquestes retribucions i assignacions s’incrementaran en els anys posteriors amb les mateixes 
retribucions que el personal al servei de l’Ajuntament. 
 
No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 
SRA. ALCALDESSA: Intervé i comenta que a nivell del que es l’assignació als Grups Polítics Municipals també s’ha 
fet una baixada a l’igual que el sou de l’Alcaldessa d’un 7’5%, però en canvi s’han pujat el que seria l’assistència a 
les sessions del Ple, s’equipara l’import tant pels regidors que estan al govern, com els que estan a l’oposició que 
passen de 204 a 250 euros. També es puja una mica l’assistència a les sessions de la Comissió Especial de 
comptes que abans era de 190 i ara serà de 200 euros. 

 
SRA. M. ZAPATA: Intervé i manifesta que el seu grup creu que s’ha fet un gran esforç perquè ara pel fet d’haver-hi 
molts grups municipals no es dispari, valoren positivament que l’Alcaldessa s’hagi rebaixat el sou, el que passa que 
queda compensat ja que el Sr. Urrea com a primer tinent d’Alcalde se li ha apujat, però el que no veuen clar és el 
motiu pel qual s’ha rebaixat als Grups Municipals i s’ha apujat la retribució als Tinents d’Alcalde, passant de 350 a 
375 euros, tenint en compte que la Junta de Govern Local es reuneix cada setmana. 
 
Demana també que li expliquin el que significa que en el punt cinquè el fet d’ “Establir a favor dels membres de la 
Corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia la 
seva acreditació documental.”, i també el tema dels despatxos, dels Grups Polítics. 
 
SR. O .RODRIGUEZ: Intervé i manifesta que a l’igual que el que deia la regidors d’ERC, valoren el fet de que 
s’hagin rebaixat els sous en alguns aspectes, però tot i això consideren que en molts aspectes continua essent 
abusiu. Manifesta que el vot del seu grup serà l’abstenció. Pregunta també quin es el percentatge que afecta al 
Pressupost Municipal, tot aquest tema. 
 
SRA. ALCALDESSA: Intervé i respon que per fer un resum del que serien els números globals,  diu que estarien 
parlant que a nivell del que serien retribucions dels regidors que estant en dedicació exclusiva, és el mateix import, 
si que es cert que ella es rebaixa el salari un 7’5%, però queda compensat per la pujada d’un tinent d’alcalde. Creu 
que ha d’estar retribuïda, ja que les persones que tenen una experiència estant a l’administració, i estant exercint 
aquest càrrec, han de tenir una retribució adequada. En aquest sentit el que no han volgut era fer créixer aquest 
import, i per aquet motiu s’ha fet d’aquesta manera. Comenta que pel que fa a dietes per assistència de tots els 
regidors que no tenen dedicació exclusiva ni parcial, és manté també el mateix import. Continua dient que el que sí 
que es cert, es que l’Ajuntament té més grups municipals, això també fa créixer el número d’assistència als diferents 
òrgans, això sí que s’ incrementa una mica, però de tota manera l’increment es petit.  
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Comenta que en aquest sentit també han de pensar amb el que està renunciant aquet Equip de Govern i que la Llei 
els hi permet, ja que estan renunciat perquè s’ho creuen i volen que hi hagi una contenció amb la despesa de sous i 
salaris dels polítics, tal i com ho reclama la ciutadania, però per Llei també podrien haver-hi cinc persones amb 
dedicació exclusiva que hi podrien ser pels municipis entre 10.000 i 15.000 habitants, perquè així ho marca la 
Normativa, això significa que estant renunciant a dos sous, per tant és renuncia als dos assessors  que permetia la 
Llei i es rebaixen els salaris per sota de la Llei 
En aquest Ajuntament el PSC dona exemple de contenció de despesa de polítics i ja va ser pioner al 2011. 
Pel que fa als despatxos diu que els grups municipals tindran els seus despatxos i ja sel’s hi farà entrega de les 
claus. 

 

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

PSC (10 vots),  SI ES POT (1 vot), CIUTADANS (1 vot) i l’abstenció d’ERC (2 

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

 

11.- NOMENAMENT MEMBRES DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA 

SOCIETAT MUNICIPAL D’AIGÜES DE VALLIRANA  

Llegeix i explica aquest punt  el regidor Sr. Jordi Urrea Clos 
 

Atès que, tant legalment com estatutàriament, el Ple de l'Ajuntament assumeix les funcions de Junta 

General de la Societat Municipal d’Aigües de Vallirana, i és per tant competent per al nomenament 

dels membres del Consell d'Administració; 

Atès que els Consellers de l’actual Consell d’Administració van ser designats per un termini de 

quatre anys. 

Atès que es fa necessària la renovació del Consell d’Administració de l’esmentada Societat. 

Atès que d’acord amb els Estatuts de la Societat, el Consell d’Administració es composa de tres 

membres com a mínim, 

D’acord amb l’article 52 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com l’article 221 

del Reglament d’Obres i Activitats i Serveis dels Ens Locals, i la resta de disposicions legals 

aplicables. 

L'alcaldessa sotasignat proposa al Ple, actuant en funcions de Junta General de la Societat 

Municipal d’Aigües de Vallirana . 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer.- Nomenar membres del Consell d'Administració de la Societat Municipal d’Aigües de 

Vallirana, per un període de 4 anys, els senyors següents: 

President: Sr. Jordi Urrea Clos 

Consellers: Sr. Oscar Suñé Marín 
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                 Sra. Raquel García Torrado 

Secretari: El de la Corporació 

Segon.-  Facultar al Sr. Jordi Urrea Clos i al Sr. Pablo Fernandez Fernandez, President  i Secretari 

de del Consell d’Administració respectivament, perquè compareguin davant de notari, elevin a 

públics els acords anteriors, sol·licitant la seva inscripció al Registre mercantil 

Tercer.-  Exposar el present acord al BOP per un termini de quinze dies per tal que les persones 

interessades puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes. En cas que no es 

produeixin al·legacions el present acord s’entendrà aprovat definitivament. 

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

SR. J. AVILA:  Intervé i manifesta que el vot del seu grup serà a favor ja que no tenen res en contra de la gent que està 

al Consell d’Administració, però comenta que li sap molt de greu que aquesta empresa estigui amb liquidació, ja que en 

l’anterior legislatura, la gestió de l’aigua era mig privada i ara ja esta privatitzada. Des del seu grup els hi agradaria fer una 

política per recuperar aquests serveis, tot i que entenen que  l’aigua a Vallirana és un recurs molt important, en tenen 

molta i la poden fer servir, i ells treballaran per recuperar aquestes gestions. 

SR. E. GIRALDEZ:  Intervé i manifesta que aquests dos punts, ell entén que son les liquidacions de dues empreses per 

tenir pèrdues, i pel fet de no conèixer el tema, el vot del seu grup en aquest punt i en el següent  serà l’abstenció. 

SR. J. URREA: Intervé i agraeix el vot del Grup Si es Pot Vallirana, li explica al Sr. Giraldez que no es tracta d’una 

empresa que tingui pèrdues, era una empresa que en tenia però no es liquida per aquest motiu. L’Ajuntament el que 

va fer es donar la gestió de l’aigua amb un concurs públic  amb una empresa, per tant a partir d’aquell moment es 

aquesta empresa la que porta la gestió de l’aigua, i per tant no te sentit una societat municipal si no hi ha cap gestió 

directe. 

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

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

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

12.- RENOVACIÓ I NOMENAMENT DE CÀRRECS DE LA SOCIETAT 

MUNICIPAL DE PROMOCIÓ URBANISTICA A VALLIRANA SA. 

Llegeix i explica aquest punt  el regidor Sr. Jordi Urrea Clos 
 
Atès que, tant legalment com estatutàriament, el Ple de l'Ajuntament assumeix les funcions de 

Junta General de la societat, i és per tant competent per al nomenament dels membres del 

Consell d'Administració; 

Atès que el Consell d’Administració de la Societat es composa d’un nombre de membres no 

inferior a cinc, ni superior a nou. 
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Atès que els Consellers de l’actual Consell d’Administració van ser designats per un termini de 

quatre anys. 

Atès que els Consellers que siguin regidors de l’Ajuntament, cessaran quan perdin la condició de 

regidor/a. 

Atès que la Junta General designarà entre els Consellers, el President del Consell 

d’Administració i també a la persona que exercirà les funcions de secretari/a del Consell 

d’Administració, que no haurà de ser membre del Consell. 

D’acord amb l’article 52 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com l’article 221 

del Reglament d’Obres i Activitats i Serveis dels Ens Locals, i la resta de disposicions legals 

aplicables. 

L'alcaldessa sotasignat proposa al Ple, actuant en funcions de Junta General de la Societat 

Municipal de Promoció Urbanística a Vallirana, SA,  

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer.- Nomenar els membres del Consell d’Administració de la Societat Municipal de Promoció 

Urbanística a Vallirana, SA del Consell d'Administració de l’esmentada Societat, per un període 

de 4 anys: 

President: Sr. Jordi Urrea Clos 

Consellers: Sr. Oscar Suñé Marín 

                 Sra. Raquel García Torrado 

                 Sr. Juan Manuel Arrabal Galisteo 

                 Sra. Nuria Ruiz López 

Secretari: El de la Corporació 

Segon.- Facultar  al Sr. Jordi Urrea Clos i al Sr. Pablo Fernandez Fernandez, respectivament, 

com a President i Secretari del Consell d’Administració,  perquè compareguin davant de notari, 

elevin a públics els acords anteriors, sol·licitant la seva inscripció al Registre mercantil. 

Tercer.- Publicar el present acord al BOP per un termini de quinze dies per tal que les persones 

interessades puguin fer les al·legacions que creguin oportunes. Transcorregut aquest termini 

sense que s’hagin produït al·legacions l’acord quedarà aprovat definitivament. 

No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
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Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 

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

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

 

I sense cap més temes a tractar,  la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les  20’35  hores. 
De la que s’estén la present acta, que en dono fe 

 

 
L’Alcaldessa 

El Secretari 
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