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ACTA     DE    LA     SESSIÓ     CELEBRADA     PEL    PLE   ORDINARI    DE 
L’AJUNTAMENT EL DIA  26 DE MARÇ DE 2015 
 

 

Vallirana, 26 de març 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, Eva-Maria Martinez Morales ; hi assisteixen 
els següents senyors i senyores, prèviament convocats: 
 
Del Grup PSC-PM 
 
-SRA. ELISABETH ROMERO SALGUERO 
-SR. OSCAR SUÑE MARÍN 
-SR. JORDI URREA CLOS 
-SRA. RAQUEL GARCIA TORRADO 
-SRA. RUTH MORENO SALAZAR 
-SR. JUAN-MANUEL ARRABAL GALISTEO 
 
Del Grup de CiU 
 
-SR. JOSEP ALEMANY  RIGOL 
-SRA. GISSELA RIBERAS BARGALLÓ 
-SR. SALVADOR PI PIÑERO  
-SRA.MARTA DIAZ SEPÚLVEDA 
-SR. TEÒFIL M. GIBERT BERTRÁN 
-SR. DAVID FERRER CANOSA 

 
Del Grup del PP 
 
-SRA. ROSA-MARIA CAMPOS SORRIBES 
-SR. IVAN GARCIA MARTÍN DE MADRID 
 
Del Grup d’ ICV-EUiA-E 
 
-SR. ANTONIO GARCIA I GARCIA 
 
Del Grup d’ESQUERRA 
 
-SR. JORDI MILÀ I EGEA 
 
Assistits  pel Secretari Sr. Pablo Fernández Fernández 
Justifica la seva absència el Sr. Javier Goytisolo Marquinez, Interventor Municipal 
 
Oberta la sessió per la Presidència, i un cop comprovada l’existència del quòrum que cal perquè 
pugui ésser iniciada, a les 20 hores, es passa a tractar els assumptes inclosos a l’Ordre del Dia: 
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SRA. ALCALDESSA:  Intervé i manifesta que abans de començar el Ple vol demanar un minut de 
silenci, per  les víctimes de l’de l’accident d’avió del passat  24 de marzo  als Alps, i es sumen 
amb el dolor de les famílies que han tingut aquestes pèrdues. 
 
Comenta també que a l’Ordre del Dia en el punt nº 12 seria la Moció que van comentar en la 

Comissió Informativa que fa referència a la  “ GESTIÓ  D’ATORGAMENT DE LES BEQUES DE 

MENJADOR A CATALUNYA”, i el punt nº 13 seria la Moció  que va presentar el Grup de CiU. 

 

Nº  1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 

Es passa a votació l’esborrany de l’acta del Ple de data 29 de gener de 2015, la qual queda 

aprovada per unanimitat. (un cop modificada l’esmena de la pàgina 10, on diu D. Vila, ha de dir D. Ferrer) 

 

N º 2.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
Nº 3/2015 
 
 
Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa 
 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
a) Crèdits extraordinaris 

Vistes les sol·licituds del diversos departaments de crear les partides següents no 

previstes inicialment al Pressupost de 2015: 

 

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: 

Crèdits extraordinaris 

120 92001 62300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 3.000,00 

446 17000 48000 Subvenció Entitats Medi Ambient 15.000,00 

423 32000 62600 Escola adults - mobiliari pissarra electronica 2.000,00 

432 15320 20200 Arrendament aparcament Selva Negra 4.000,00 

432 15101 64000 Projecte Pavelló Poliesportiu 130.000,00 

432 15105 61900 Reposició infraestructures i béns d'ús general 165.000,00 

446 17000 62500 Mobiliari urbà  - adquisició contenidors 15.246,00 

454 33000 22706 Assessorament suport fiscal a les entitats 4.000,00 

454 33400 22706 Projecte llibre infantil Vallirana 2.000,00 

454 33002 62500 Mobiliari casal de joves 3.000,00 

621 24100 78000 Centre excursionista Vallirana -Centre interpretacio 3.000,00 

Total 346.246,00 
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Crèdits baixa

127 92000 13100 Laboral temporal. Retribucions basiques 21.000,00

413 31102 22717 Recollida animals - serveis de recollida animals 2.000,00

432 15101 22706 Estudis POUM i resolució altres dèficits urbanístics 130.000,00

432 92000 20200 Arrendament parquin carrer bon retir 4.000,00

444 15000 21200 Millores edificis públics 3.000,00

444 15101 21000 Conservació vies públiques 165.000,00

446 17000 22699 Accions ambientals i noves iniciatives 15.246,00

454 23100 22699 Joventut - Pla integral de joventut 3.000,00

621 24100 48000 Centre excursionista Vallirana -Centre interpretacio 3.000,00

346.246,00  

b) Transferències de crèdit 

 

Vistes les sol·licituds del diversos departaments d’augmentar les següents partides:   

Crèdits augmentats

123 94399 48101 Alcaldia - acm/localret, amtu, FCM 4.000,00

127 22100 14300 Plans ocupacio ajuntament 42.260,00

221 13200 22104 SEGURETAT -VESTUARI 6.000,00

313 23107 22700 Foment Teleassistencia 4.000,00

313 23102 48000 Ajuts urgencia social - alimentacio i higiene 10.000,00

313 23199 22699 benestar social - altres despeses diverses 10.000,00

421 32301 22190 Els barrufets - material tecnic especial 2.000,00

444 17100 60900 Inversio parcs 30.000,00

621 24100 47000 Incentius creacio ocupació 25.000,00

Total 133.260,00  

 

Atès que els serveis proposen el finançament d’aquestes altres partides: 

 

Crèdits disminuïts

127 92000 13100 Laboral temporal. Retribucions basiques 49.000,00

432 92000 20200 Arrendament parquin carrer bon retir 3.260,00

444 16500 21000 Enllumenat public - rep./mantenim./conservacio 81.000,00

Total 133.260,00  

 

FONAMENTS DE DRET 
 

- Articles 177, 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

- Articles 35, 36, 41 i 42 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
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- Articles 16 a 20 i 25 a 29 de les Bases d’Execució del Pressupost. 

Considerat també l’informe de l’Interventor, 

Atès el dictamen de la comissió Informativa de data 19 de març de 2015, 

El Ple acorda per majoria: 
 
Primer.-  Aprovar la creació dels següents crèdits extraordinaris per import de 
346.246,00 euros:  
 

 

Snegon.- Donar de baixa parcial per finançar els crèdits extraordinaris del punt 

anterior, per un import global de 346.246,00 euros, els crèdits de les següents partides 

pressupostàries:  

Crèdits baixa

127 92000 13100 Laboral temporal. Retribucions basiques 21.000,00

413 31102 22717 Recollida animals - serveis de recollida animals 2.000,00

432 15101 22706 Estudis POUM i resolució altres dèficits urbanístics 130.000,00

432 92000 20200 Arrendament parquin carrer bon retir 4.000,00

444 15000 21200 Millores edificis públics 3.000,00

444 15101 21000 Conservació vies públiques 165.000,00

446 17000 22699 Accions ambientals i noves iniciatives 15.246,00

454 23100 22699 Joventut - Pla integral de joventut 3.000,00

621 24100 48000 Centre excursionista Vallirana -Centre interpretacio 3.000,00

346.246,00  

Tercer.- Aprovar la següent transferència de crèdits per import de 133.260,00 euros: 

Crèdits extraordinaris 

120 92001 62300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 3.000,00 

446 17000 48000 Subvenció Entitats Medi Ambient 15.000,00 

423 32000 62600 Escola adults - mobiliari pissarra electronica 2.000,00 

432 15320 20200 Arrendament aparcament Selva Negra 4.000,00 

432 15101 64000 Projecte Pavelló Poliesportiu 130.000,00 

432 15105 61900 Reposició infraestructures i béns d'ús general 165.000,00 

446 17000 62500 Mobiliari urbà  - adquisició contenidors 15.246,00 

454 33000 22706 Assessorament suport fiscal a les entitats 4.000,00 

454 33400 22706 Projecte llibre infantil Vallirana 2.000,00 

454 33002 62500 Mobiliari casal de joves 3.000,00 

621 24100 78000 Centre excursionista Vallirana -Centre interpretacio 3.000,00 

Total 346.246,00 
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Crèdits augmentats

123 94399 48101 Alcaldia - acm/localret, amtu, FCM 4.000,00

127 22100 14300 Plans ocupacio ajuntament 42.260,00

221 13200 22104 SEGURETAT -VESTUARI 6.000,00

313 23107 22700 Foment Teleassistencia 4.000,00

313 23102 48000 Ajuts urgencia social - alimentacio i higiene 10.000,00

313 23199 22699 benestar social - altres despeses diverses 10.000,00

421 32301 22190 Els barrufets - material tecnic especial 2.000,00

444 17100 60900 Inversio parcs 30.000,00

621 24100 47000 Incentius creacio ocupació 25.000,00

Total 133.260,00  

 

 

QUART.- Donar trasllat del present acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria municipals. 

CINQUÈ.- Exposar al públic l’expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 

mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.  

En cas que no es presentessin reclamacions, l’acord s’elevarà automàticament a definitiu. En cas 

contrari, el Ple de la Corporació disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 

període d’exposició pública, per resoldre-les.   

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

convenient. 

SR. SECRETARI.- Intervé i manifesta que seguint el criteri d’intervenció d’última hora s’afegeix la partida del 

proojecte del pavelló que estava en estudis capítol 2 i es te que passar a 6, això no es va enviar a l’Ordre del Dia i 

per tant s’hauria de votar prèviament l’esmena de l’acord. 

SRA. ALCALDESSA.- Intervé i manifesta que de la Modificació de Crèdit que es va presentar a la Comissió 

Informativa amb el que es presentara ara hi hauria aquesta esmena d’ultima hora que ha comentat el Sr. Secretari. 

Explica que aquests diners sortirien de la partida que ja existeix en el Pressupost de 2015, de 200.000 euros que 

estava destinada a la resolució de diversos temes urbanístics. Continua dient que el fet de poder fer aquest canvi 

d’aquests 139.000 del capítol 2 al capítol 6, be determinat perquè justament aquesta setmana, l’Equip de Govern va 

tenir una reunió amb l’Area Metropolitana de Barcelona i tot i que l’Ajuntament de Vallirana no es membre d’aquest 

Organisme, si que els han ofert tota la col.laboració des de l’Area d’Urbanisme, i aquesta col.laboració és concretarà 

en el suport amb tot el que és el tema de resolució del Poligon Industrial i també el seu suport i ajuda tècnica alhora 

de fer els estudis de dèficits urbanístics dels nostres barris. Han arribat a aquest acord que és molt positiu i això 

possibilita poder fer aquest canvi i engegar aquest projecte que és un dels que més necessita el municipi, que és el 

del pavelló poliesportiu.  

Comenta que aquesta setmana des de l’Area de Serveis Territorials també han tingut pressupostos sobre la 

contractació per poder fer les modificacions del PGOU que implicaria la resolució del Poligon Industrial, i que els 

Crèdits disminuïts 

127 92000 13100 Laboral temporal. Retribucions basiques 49.000,00 

432 92000 20200 Arrendament parquin carrer bon retir 3.260,00 

444 16500 21000 Enllumenat public - rep./mantenim./conservacio 81.000,00 

Total 133.260,00 
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pressupostos que han rebut estant per sota dels 60.000, la qualcosa els garanteix tenir crèdit suficient, tant per 

resoldre la problemàtica del Poligon Industrial, com per poder disposar de diners per poder iniciar el projecte per a la 

realització pavelló poliesportiu. 

Tot seguit es passa  la incorporació de l’esmena a votació 

Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
 

SR. J.ALEMANY: Intervé i manifesta que el vot del seu grup serà negatiu per coherència  a les mocions i a les 

propostes de modificació de Pressupost. 

SRA. ALCALDESSA:  Intervé i diu que aquesta modificació realment permet aportar diners a projectes que son molt 

importants pel municipi, ja que servei tant pel pavelló poliesportiu com per subvencions al foment de l’ocupació. 

(continua fent una explicació sobre el tema)  

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de PSC-PM (7 
vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), i PP (2 vots), i els vots en contra de CiU (6 
vots). 
 

 
Nº 3.-  PROPOSTA D’ACORD PER A INICIAR L’EXPEDIENT DE DECLARACIÓ 
DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE VALLIRANA INCLÒS EN EL CATÀLEG DE 
BÉNS INCLOSOS EN EL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA COM A BÉ 
CULTURAL D’INTERÈS LOCAL 
 
Llegeix i explica aquest punt el Regidor Sr. Jordi Urrea Clos 
 
Relació de fets 
 

El patrimoni cultural és un dels testimonis fonamentals de la trajectòria històrica i d’identitat d’una 
col·lectivitat. Els béns que la integren constitueixen una herència insubstituïble, que cal 
transmetre en les millors condicions a les generacions futures. La protecció, la conservació, la 
investigació i la difusió del coneixement del patrimoni cultural és una de les obligacions 
fonamentals que tenen els poders públics. 

De forma més concreta les administracions locals, d’acord amb la legislació local i la Llei 9/1993, 
de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, assumeix importants atribucions de protecció 
del patrimoni cultural local. Recau sobre els municipis la protecció dels béns de patrimoni cultural 
que no s’inclouen dins la categoria de béns culturals d’interès nacional. 

Aquests béns immobles d’interès local no només poden ésser catalogats en el marc de la Llei de 
patrimoni cultural si no que també s’estableixen mecanismes de protecció mitjançant la legislació 
urbanística.  

Vallirana, recull en el seu planejament un catàleg de béns patrimonials, que ara es vol potenciar 
per tal de facilitar la seva protecció i difusió. 

L’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català determina que la 
catalogació dels béns immobles s’efectua mitjançant la seva declaració com a béns culturals 
d’interès local. 
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Aquesta competència correspon al Ple de l’Ajuntament en els municipis de més de 5.000 
habitants, i la seva declaració s’ha de dur a terme amb la tramitació prèvia de l’expedient 
administratiu corresponent, en el qual ha de constar l’informe favorable d’un tècnic en patrimoni 
cultural. 

Fonaments de dret 

Atès que és competència d’aquest Ajuntament la preservació i restauració del patrimoni històric 

artístic present a tots els racons del nostre poble. 

Atès que l’article 17 de la Llei 9/93 del patrimoni cultural estableix que la competència per a la 

declaració de Bé Cultural d’Interès Local (en endavant BCIL) correspon al Ple de l’Ajuntament, 

en els municipis de més de cinc mil habitants. 

Aquest que el reconeixement del patrimoni com a BCIL facilita la tramitació de les sol·licituds de 

subvenció per a les obres de rehabilitació del patrimoni.  

Es proposa iniciar l’expedient administratiu corresponent per a la catalogació d’aquest patrimoni 
com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), amb la següent relació: 

. Casa Mestres 

. C/ Major, 311 

. Ajuntament 

. C/ Major, 502 

. Església Parroquial 

. Masia Can Batlle 

. Masia Can Rovira 

. La Casa Nova 

. Masia Campderrós 

. Ermita Sant Silvestre 

. Masia Mas de les Fonts 

. Masia Can Bogunyà 

. Masia Can Montaner 

. Masia Can Julià 

. Masia Can Prunera 

. Masia Sant Francesc 

 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa de data 19 de març de 2015, 

Es sotmet al Ple Municipal l’adopció del següent acord: 
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Primer.- Que l’Ajuntament de Vallirana iniciï la tramitació prèvia de l’expedient administratiu per a 

la declaració de BCIL dels elements inclosos en el catàleg de béns del Pla General d’Ordenació 

Urbana, descrits en l’apartat anterior,  

Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública per un termini d’un mes 

Tercer.- Segon: Sol·licitar un informe a un tècnic de patrimoni cultural, per tal d’adjuntar-ho a 

l’expedient administratiu. 

Quart.- Comunicar aquest acord als interessats, als Serveis Tècnics Municipals i a l’Àrea de 
Cultura 

No obstant això, el Ple Municipal amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient  

 

Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
 

Nº 4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE 
L’INVENTARI MUNICIPAL 
 
Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa 
 
Examinat l'expedient de rectificació de l'Inventari en què són consignades les altes i baixes que 

hi ha hagut durant l'exercici de 2011-2015 i trobat conforme. 

Atès el que disposen els articles 103 a 118 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat 

pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i 222.3 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.  

Vistos els informes units a l’expedient emesos pel secretari i interventor.  

Atès el dictamen de la Comissió Informativa de data 19 de març de 2015 

 Es proposa al Ple l’adopció del següent:  

Primer.- Aprovar la rectificació de l'inventari ( segons relació que s’annexa al present acord) 

d'aquest Ajuntament referida al 26 de març de 2015,  

Segon.- Remetre còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i Relacions 

Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern. 

No obstant això, el Ple Municipal amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient 

 
Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
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Nº 5.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 
FISCALS 2015 
 

Llegeix i explica aquest punt la Regidora Sra. Ruth Moreno Salazar 

ANTECEDENTS DE FET 

 

Vista la conveniència de modificar les Ordenances Fiscals de 2015, una vegada entrades en 
vigor el dia u de gener de 2015, i acreditada aquesta necessitat sobrevinguda, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords. 

Vistos els informes de la Intervenció municipal. 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa de data 19 de març de 2015, 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

Articles 15 a 27 i  41  a  48  del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals. 

Atès el que disposa el Text Refós de la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals, en els seus 
articles 15 al 19, procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals 
reguladores dels tributs locals. 

Atès que concretament l’article 16 del text legal esmentat determina que els acords de 
modificació i aprovació de les Ordenances hauran de contenir la nova redacció de les normes 
afectades i les dades de la seva aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa de data 19 de març de 2015, 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Derogar provisionalment per a l’exercici 2015 i  següents l’Ordenança Fiscal que a 
continuació es relaciona: 

OF Nº33. Preu públic per la prestació del servei de teleassitència. 

Segon.- Mantenir la vigència de les Ordenances fiscals no ressenyades en els acords 
precedents fins que no s’acordi la seva modificació o derogació. 

Tercer.- Sotmetre aquest acord a exposició pública, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la 
Província,  en un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe, en els 
termes previstos a l’article 18 del Text Refós de la LIei d’Hisendes Locals, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
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QUART.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat els acords de modificació 

d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin aprovat definitivament, 

de conformitat amb allò que preveu l’art. 2.) del Decret 947/1994, de 21 de febrer, d’assignació 

de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i 

Finances 

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

convenient. 

Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
 
 

Nº 6 .- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE POSAR NOM A 

LA PLAÇA PÚBLICA AMB ENTRADA PER L’AVINGUDA VALL  DEL SOL  

Llegeix i explica aquest punt el Regidor Sr. Juan-Manuel Arrabal Galisteo. 

Atès que en data 29 de gener de 2015, el Ple municipal en sessió ordinària va aprovar inicialment 

posar la denominació Fotos Vives a la plaça pública amb entrada per l’Avinguda Vall del Sol, 

Atès que durant el termini d’exposició pública no hi ha hagut al·legacions, 

Atès el que estableix la Llei 30/92, de 26 de novembre,de Règim Jurídic de les Administracions 

Públiques i Procediment Administratiu Comú, 

Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 19  de març de 2015, 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer.- Aprovar definitivament posar la denominació Fotos Vives ( 1924-1996) a la plaça pública 

amb entrada per l’Avinguda Vall del Sol, 

Segon.- Comunicar aquest acord als interessats 

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

convenient. 

Votació: Aprovat per UNANIMITAT 

 

Nº 7.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DEL FONS 

SOCIAL 

Llegeix i explica aquest punt la Regidora Sra. Elisabeth Romero Salguero 
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Atès que el 25 de juny de 2013, es va procedir a la signatura de l’Acord de les Condicions de 
Treball del Personal Funcionari, així com el Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al servei de 
l’Ajuntament de Vallirana. 

Atès que en l’article 17 dels esmentats documents s’establia la constitució d’un fons social per a 
la promoció i millora de la protecció social dels empleats municipals. 

Atès que per poder gestionar l’accés i l’atorgament d’aquest fons la Comissió de Seguiment 
havia de redactar el corresponen Reglament 

Un cop consensuada la redacció del Reglament que s’adjunta, amb els representants dels 
treballadors/es. 

Atès que els articles 4.1.a) de la LBRL i 8.1.a) de la LMC atorguen als ens locals territorials, en 
l’àmbit de les seves competències i en els termes que estableix la legislació de règim local, la 
potestat reglamentària i d’autoorganització.  

Atès que l’aprovació dels reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de la 
corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local; 

Atès que el procediment d’aprovació exigeix l’aprovació inicial, la subjecció a informació pública, 
la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text 
íntegre; 

Al no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques, ni del reglament orgànic de la corporació, 
aquest Reglament només requereix de l’aprovació per la majoria simple, sense que calguin 
quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; i s’entendrà 
aprovat definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació 
durant la informació pública i l’audiència als interessats; 

Atès l’informe favorable de la Secretaria i el dictamen també favorable de la Comissió Informativa 
celebrada el 19 de març de 2015 

Es proposa al Ple de la Corporació: 

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament del Fons Social per als empleats municipals de 
l’Ajuntament de Vallirana, segons el text que s’adjunta al present acord. 

Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord i el text del Reglament per un termini 
mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, al tauler d’edictes 
de l’Ajuntament. 

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 posterior. 

No obstant això, el Ple Municipal amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient 

 

SRA. E. ROMERO: Intervé i manifesta  que aquest fons social tal i com l’ acord ja indica a l’article 17 del Conveni dels 

Treballadors, van acordar que es posaria en funcionament un Reglament per sobretot aquelles modalitats en l’àmbit 

sanitari, com son ajusts odontològics, oftalmològics, pròtesis, o per tractaments d’al·lèrgies, sota prescripció mèdica, seria 

l’àmbit on els treballadors de l’Ajuntament de Vallirana podrien sol·licitar els mateixos. Continua dient que l’única cosa que 

s’ha fet ha sigut un Reglament, per dir de quina manera s’han de presentar les factures, termini  i una comissió que 

estableixi que aquestes factures son realment correctes i que les ajudes es poden donar a aquests treballadors. 



12 

 

SR. IVAN MARTINEZ. Intervé i pregunta si un treballador de l’Ajuntament té un problema auditiu,  pot demanar una ajuda 

o una subvenció perquè l’Ajuntament se’n faci càrrec,  però  si un senyor del carrer que no te feina i te aquesta 

necessitat, pregunta  que ha de fer?. 

SRA. E. ROMERO: Intervé i respon que aquest es un tema de Serveis Socials, diu que aquest es un acord de conveni, i 

que en el conveni de les empreses hi ha ajuts pels treballadors, i es un consens al que varen arribar, però que ja existia, 

el que passa es que ells han fet un Reglament que ho regula, és a dir que aquesta partida no es una creació nova 

d’aquest Equip de Govern. 

Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
 

Nº 8 .- PROPOSTA D’ACORD DE RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT DE 

DOS EMPLEADES DE L’AJUNTAMENT 

Llegeix i explica aquest punt la Regidora Sra. Elisabeth Romero Salguero 

Vista la sol·licitud de reconeixement de compatibilitat per activitats privades, efectuades per dues 
empleades, en règim de personal laboral temporal, de l’ajuntament de Vallirana, 

Atès el que estableixen els articles 321 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix 
la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, sempre que la 
suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no superi la jornada 
ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi coincidència horària 
en l’exercici d’ambdues activitats. 

Vist el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei 

de les Administracions Públiques i demés normativa concordant. 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa de data 19 de març de 2015, 

Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents 

Primer. Autoritzar a les esmentades empleades, en règim de personal laboral temporal, de 
l’Ajuntament de Vallirana, amb núm. DNI 46.792.060-D i 47.186.240-S respectivament, la 
compatibilitat per l’exercici d’activitat privada sempre i quan es compleixen les prescripcions 
legals establertes:  

Segon. Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits especificats a l’article 330 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, als compresos en els articles 11 i 12 de la Llei 53/1984, de 26 
de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al servei de les Administracions Públiques i, en 
concret, als següents: 

Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en comprometés 
la seva imparcialitat o independència, 

Si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del 
càrrec, 

Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 

Tercer. Les empleades autoritzades estaran obligades a posar en coneixement d’aquest 
ajuntament el règim de cotitzacions de la Seguretat Social, si és el cas. 

Quart. Comunicar aquest acord a les interessades, i al Departament de Recursos Humans 
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No obstant això, el Ple Municipal amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient 

 
Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
 

Nº 9.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS 

DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE VALLIRANA 

Llegeix i explica aquest punt la Regidora Sra. Elisabeth Romero Salguero 

ANTECEDENTS  

Atès que la Relació de Llocs de Treball és un instrument tècnic d’ordenació del personal i de 
racionalització de les estructures administratives d’acord amb les necessitats dels serveis, 
mitjançant el qual es determinen les necessitats de personal, es defineixen els requisits exigits 
per al desenvolupament dels llocs de treball i es classifiquen cadascun d’ells, tal i com tipifica 
l’article 74 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

Atès l’informe presentat per la Cap de Joventut, en el qual es determinen les necessitats del 
Departament i com afecten aquestes necessitats a l’actual estructuració dels llocs de treball 
existents. 
 
Seguint les directrius de l’esmentat document s’ha considerat adient modificar la jornada laboral 
de la plaça de Tècnic/a Auxiliar de Joventut que passarà a ser de jornada completa. 
 
Atès que això implica una modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de 

Vallirana. 

D’acord amb l’article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció 

pública que estableix que les corporacions locals formaran la relació de llocs de treball existents 

en la seva organització. 

Atès el que disposen els articles 29 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel 

qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 

Catalunya en matèria de funció pública. 

Atès l’article 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de personal 

al servei de les entitats locals de Catalunya, que determina els documents que s’han d’incorporar 

en la relació de llocs de treball. 

Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans 

de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de 

les administracions públiques, s’ha dut a terme la corresponent negociació amb els òrgans de 

representació del personal funcionari i laboral. 
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Atès que l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i 52.2.j del Decret 

Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, correspon al Ple l’aprovació de la relació del llocs de treball. 

Atès que aquesta modificació, no té cap repercussió a la plantilla.  

Atès l’Informe d’Intervenció en base al qual es constata que existeix consignació pressupostària 

suficient per a aprovar la present modificació de la relació de llocs de treball. 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa de data 19 de març de 2015, 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

PRIMER. Aprovar  la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Vallirana, 

que compren el llocs de treballs reservats a personal funcionari i laboral de la corporació, així 

com la seva documentació annexa, en el següent sentit: 

 Modificar la jornada laboral del lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar de Joventut que 
passarà de ser del 67% al 100% 

 

SEGON. Publicar l’esmentada relació en el tauler d'anuncis de la corporació, en el Butlletí Oficial 

de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

TERCER. Trametre còpia de la relació de llocs de treball a l'Administració de l'Estat i al 

Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

No obstant això, el Ple Municipal amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient 

SRA. R.CAMPOS: Intervé i pregunta el perquè aquesta ampliació de temps i quines necessitats hi han. 

SRA. E. ROMERO:  Intervé i respon que hi ha un informe tècnic que òbviament quan es va treure aquesta plaça 

potser per la freqüència i la incidència de la gent que passava pel Casal de Joves, no hi havia necessitat de que un 

tècnic auxiliar estigues al 100%, avui en dia si que ho es, ja que hi ha molt de volum de gent. (Comenta els tants per 

cents que s’han incrementat aquest any) 

Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
 

Nº 10 .- PROPOSTA D’ACORD D'ADHESIÓ AL PACTE INDUSTRIAL DE LA 

REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA 

Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa. 

Atès que el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona és una associació territorial, 

formada per administracions locals, organitzacions sindicals, empresarials i un ampli conjunt 

d’entitats i organismes vinculats al desenvolupament econòmic i a la promoció de l’ocupació i de 

la innovació, que va néixer a finals de 1997, amb la voluntat d’agrupar en un espai comú de 
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debat i de treball els principals agents implicats en la dinàmica econòmica, la formació i 

l’ocupació a la regió metropolitana. 

Atès que l’objectiu del Pacte Industrial és buscar la implicació dels empresaris, els sindicats i el 

conjunt de la societat per recolzar les iniciatives emprenedores i potenciar el teixit productiu 

existent en la concentració industrial i de serveis de la regió metropolitana. 

Atès que el Pacte Industrial elabora treballs i fa propostes concretes en matèria de formació, 

activitat econòmica, mobilitat i innovació i que orienta la seva acció d’acord amb els principis de 

concertació entre administracions públiques i agents socials i econòmics del territori, per una 

banda, i de complementarietat amb altres iniciatives del territori, per una altra. 

Atès que l’Ajuntament de Vallirana promou des de ja fa temps actuacions encaminades dins dels 

mateixos objectius que proposa el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, regió 

a la que pertany el municipi de  Vallirana, 

Atès el dictamen e la Comissió Informativa de data 19 de març de 2015, 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer.- Acordar la sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament de Vallirana al Pacte Industrial de la 

Regió Metropolitana de Barcelona per tal de formar-ne part en els termes previstos als estatuts. 

Segon.- Comunicar aquests acord als interessats 

No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més convenient 

SRA. ALCALDESSA: Intervé i manifesta que li agradaria comentar que un dels punts fonamentals per a poder 

incorporar-nos amb aquest pacte industrial i que surt implícit amb els atesos, era que des del Pacte Industrial 

s’elaboren treballs i es fan propostes concretes en matèria de formació, activitat econòmica, mobilitat.... En aquest 

sentit si que han estat parlant amb els responsables d’aquest Pacte Industrial per tal de poder elaborar dos estudis 

molt concrets al municipi. Per una banda estarien interessats en veure com evoluciona el mapa de la formació 

professional a Catalunya i un dels objectius seria poder aconseguir que Vallirana tingués cicles formatius, ja siguin 

de grau mig o de grau superior, i per això és molt important tenir estudis que avalin quin es el teixit del municipi i dels 

municipis del voltant per tal de poder fonamentar una petició d’aquests graus i cicles formatius. Per l’altre banda un 

dels estudis que també creu que seria molt interessant i que a la vegada facilitaria molt la mobilitat dels valliranencs, 

seria poder fer un estudi sobre una nova línia de BUS urbà, ara hi ha dues estrades, una per la Diagonal  i un altre 

per Sans, però es podria analitzar i estudiar si  també podria haver-hi una línia que arribes a la platja, a la Universitat 

Pompeu Fabra o algun indret que connectes amb el tram Besós. 

Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
 

Nº 11 .- MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VALLIRANA D’ADHESIÓ A LA 

INICIATIVA DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA 

SOSTENIBILITAT ‘PER UN SALT ENDAVANT DEL PACTE DELS ALCALDES I 

PER UNA ENERGIA SOSTENIBLE LOCAL 

 



16 

 

Llegeix i explica aquest punt el Regidor Sr. Antonio Garcia Garcia. 

Ara fa cinc anys, les ciutats i els pobles vam començar, voluntàriament, a recórrer un camí que ens implicava en la 

mitigació del canvi climàtic a través del Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses per una Energia 

Sostenible Local. En aquell moment vam assumir l'objectiu de reduir les emissions de gasos 

d’efecte hivernacle dels nostre municipis en més d'un 20% per a l'any 2020, mitjançant la 

promoció de les energies renovables i de l’estalvi i l’eficiència energètica.  

Avui, més de 500 municipis catalans s’han adherit al Pacte i s’han redactat més de 350 Plans 

d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), els quals han permès concretar accions en camps 

diversos, com ara l’impuls de les energies renovables (fotovoltaica, tèrmica i biomassa), 

l’eficiència energètica de l’enllumenat públic i l’estalvi en equipaments municipals (escoles, 

poliesportius, edificis d’oficines, etc.), formació i capacitació a treballadors i agents locals i la 

sensibilització dels nostres veïns i veïnes.  

Un moviment local d’èxit que, promogut des de la Comissió Europea a través de l'Oficina del 

Pacte, ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona, com a primera entitat 

coordinadora del Pacte, així com també de la resta d’entitats coordinadores: les diputacions de 

Girona, Lleida i Tarragona, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, totes les quals han ofert als ens 

locals suport polític, tècnic, econòmic i jurídic. 

El camí recorregut ens ha permès aprendre, i assolir èxits, però no ha estat tant planer com 

podíem preveure ara fa cinc anys. Hem trobat obstacles inesperats: una crisi severa, canvis en 

les prioritats econòmiques i socials i, sovint, traves administratives i normatives dins 

l’administració –de vegades la mateixa administració local, en aquest sentit convé assenyalar 

que la Llei 24/2013, del sector elèctric, constitueix un atac deliberat contra les polítiques de 

mitigació del canvi climàtic, i en concret contra l’eficiència i l’estalvi energètic. 

La feina feta fins ara ens ha de servir per afrontar nous reptes i ha d’aprofitar-se per fer un nou 

pas endavant del compromís de les ciutats i pobles per lluitar contra el canvi climàtic i promoure 

una energia sostenible local. Ens esperen poc més de cinc anys per arribar a l’any 2020, on 

farem una primera aturada en el trajecte.  

Però volem continuar avançant cap a objectius més ambiciosos de reducció dels gasos 

d’efecte hivernacle. En concret, i en la línia dels objectius establerts per la Comissió europea1, 

per l’any 2030 ens proposem  reduir les emissions un 40 %, una fita llunyana però per a la 

qual cal assentar ara les bases de treball.  

 

En tot cas, per continuar fent camí ens calen menys obstacles, més companys de viatge i 

més suport tècnic i econòmic. 
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El Pacte ha d’entrar, doncs, en una nova fase. Precisament, el gran èxit que la iniciativa ha tingut 

al nostre país –il·lustrada pel fet que més del 80% de la població viu en comunitats 

compromeses amb la reducció d'emissions de CO2-, requereix ara de noves formes d'acció i de 

col·laboració que han de passar necessàriament per un enfortiment de la governança 

multinivell.  

D’una banda, considerem prioritari un reforç de la coordinació entre les ciutats i els pobles, les 

comarques i les províncies, en el marc de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, com 

a entitat promotora del Pacte i a través del Club del Pacte dels Alcaldes. I, d’una altra, 

propugnem una nova forma de col·laboració amb les administracions supralocals i els governs 

català, espanyol i europeu. 

La implantació creixent i reeixida del Pacte arreu del país, no ha tingut, en canvi, un ressò i un 

replantejament de prioritats en les polítiques nacionals d’energia pel que fa al suport als governs 

locals en l’aplicació dels Plans d’Acció d’Energia Sostenible. Les Estratègies Catalana i 

Espanyola han de reconèixer i incorporar la feina feta per les ciutats i els pobles en el marc 

del Pacte, i han d’adoptar-la com a eix central de la transformació de les polítiques d’energia del 

país. 

Fins ara, els esforços principals dels ens locals s’han dirigit cap als consums de les instal·lacions 

i dels equipaments municipals. El repte, ara, s’estén cap al consum domèstic i el transport 

privat.  Se’ns plantegen també nous reptes per avançar cap a un ús més equitatiu dels recursos. 

Cal denunciar la influència del canvi climàtic sobre els sectors i territoris més vulnerables i 

empobrits de les societats, i tanmateix denunciar que la mala gestió energètica especialment els 

seus elevats costos, fan augmentar la pobresa energètica d’una part de la nostra població. Per 

tant, un dels primers nous reptes a assumir és la mitigació de la pobresa energètica. 

Així mateix, és necessari un avenç cap a l’autonomia energètica que permeti minimitzar les 

fluctuacions de preus en els mercats internacionals, amb l’ús de recursos energètics propis i 

renovables que mitiguen el canvi climàtic, generen riquesa i llocs de treball no deslocalitzables, i 

incentiven la innovació tecnològica. 

Les ciutats i els pobles mostrem la nostra preocupació per totes aquestes circumstàncies i per 
aquests motius: 

INSTEM a la COMISSIÓ EUROPEA a FER UN SALT ENDAVANT amb el Pacte dels Alcaldes 

i les Alcaldesses per una Energia Sostenible a través de: 

1. L’impuls a una nova etapa del Pacte amb més energia, suport i recursos dels esmerçats fins 
ara. 

2. Seguir impulsant programes financers i fons específics (Horitzó 2020, Interreg Europa, Life, 
FEDER...) que prioritzin l'eficiència energètica, l'energia intel·ligent i la mobilitat sostenible, 
que vagin de la mà amb els objectius dels PAES; i a donar suport als governs locals per tal 
de tenir accés a aquest programes financers per al període 2014-2020. 
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3. L’elaboració, conjuntament amb els ens locals, de les estratègies financeres per a l'aplicació 
de les accions del PAES, les quals han de generar recursos financers per a propostes 
sòlides, viables i que garanteixin la rendibilitat de la inversió. Les inversions vinculades a les 
ciutats i els pobles s’han de basar en la col·laboració entre els ciutadans, les empreses i les 
entitats socials.  

4. L’establiment d’un diàleg amb els governs supramunicipals a tots nivells per tal que presentin 
propostes de suport per tal que els ens locals puguin executar les accions dels PAES. 

5. L’aprovació d’objectius vinculants i ambiciosos per a l’any 2030 amb la finalitat de continuar 
impulsant -també en l’àmbit local - una política energètica local sostenible a mig i llarg 
termini, més enllà del 2020. 

REQUERIM al GOVERN DE L’ESTAT: 

1. A resoldre el marc regulatori del mercat elèctric tenint en compte els criteris i els 
compromisos del Pacte: impuls a les energies renovables locals, eficiència i estalvi 
energètics, i mitigació del canvi climàtic.  

DEMANEM a les ADMINISTRACIONS SUPRAMUNICIPALS (Estat, Generalitat de Catalunya) 

a FER UN SALT ENDAVANT EN EL PACTE de manera que:  

1. Les polítiques energètiques i de canvi climàtic tinguin en compte el moviment del Pacte i 
l’incorporin com un element fonamental d’acció. 

2. S’impulsin programes de suport per l’aplicació de les accions del PAES, i es doni suport a 
l’accés als programes financers i als fons específics europeus. 

3. Es mostri una aposta ferma per les energies renovables que permeti un ús més gran dels 
recursos propis, els quals comporten una dependència energètica menor i afavoreixen la 
creació de llocs de treball no deslocalitzables. 

4. S’estableixi el marc legal i estratègic adient per prevenir i paliar situacions de pobresa 
energètica, amb una integració més clara dels vessants socials, econòmics i ambientals. 

5. Es determini un marc normatiu que faciliti l’obtenció de les dades globals i individualitzades 
de consums energètics a l’usuari final. 

És per tot això que les ciutats i pobles ens COMPROMETEM a FER UN SALT ENDANVANT 
EN EL PACTE, i especialment a: 

1. Assumir els compromisos en matèria de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle 
per l’any 2030 i a afrontar els nous reptes que se’n derivin. 

2. Lluitar contra les situacions de pobresa energètica, i a vetllar per la integració de les 
polítiques socials, econòmiques i ambientals 

3. Intensificar les accions en tots els àmbits del compromís del Pacte en què encara no s’ha 
actuat suficientment: sector residencial, terciari i transport 

4. Avançar per reduir la dependència energètica mitjançant la promoció de l’ús de recursos 
propis renovables, per tal d’esdevenir exemple per a altres administracions i per a la resta de 
la societat. 

5. Fer el seguiment del compliment dels compromisos del Pacte. 
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6. Impulsar la participació ciutadana en l’àmbit energètic com a usuaris finals i com a potencials 
productors/promotors. 

 

Atès que l’Ajuntament de Vallirana es troba adherit a la xarxa de ciutats i pobles cap a la 
sostenibilitat. 

Atès que l'Ajuntament de Vallirana comparteix els objectius que es relacionen a la moció abans 
descrita. 

Atès que la mateixa declaració insta als Ajuntaments a presentar aquesta moció en els 
respectius plens municipals 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 19 de març de 2015  

Es proposa al Ple de la Corporació de prendre els següents acords:  

PRIMER.- ADHERIR-SE a l’acord de la Xarxa per un Salt endavant del Pacte dels Alcaldes i les 
Alcaldesses i per una Energia Sostenible Local i a donar difusió d’aquest acord als mitjans de 
comunicació generals i locals, òrgans de participació ciutadana i a les xarxes socials. 

SEGON.- NOTIFICAR aquest Acord a la presidència de la Xarxa. 

TERCER.- FACULTAR a l'Alcaldessa perquè formalitzi els documents necessaris per donar 
compliment al present acord.  

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

SRA. R. CAMPOS: Intervé i li pregunta al Sr. Garcia si s’ha llegit la Moció sencera, la troba correcte ja que tots 
estan interessants en que l’energia sigui sostenible i tots puguin tirar endavant en aquest sentit, però hi ha un punt 
que diu: “Hem trobat obstacles inesperats: una crisi severa, canvis en les prioritats econòmiques i socials i, sovint, 
traves administratives i normatives dins l’administració –de vegades la mateixa administració local- i, molt 
especialment, del Govern de l’Estat”, creu que això es aprofitar sempre l’oportunitat. (Llegeix les declaracions de la 
Diputada Mª Jose Garcia Cuevas), el text que ha llegit vol dir que s’han trobat que el Govern socialista ha fet unes 
inversions tremendes amb energies alternatives que no han sigut rendibles, que han sigut una despesa absurda, ella 
troba be començar la casa pels fonaments, estalviar que és el que estan fent i quan les coses estiguin amb ordre i el 
dèficit energètic baixi, llavors començar a invertir d’una manera racional amb energies alternatives. Diu que si treuen 
aquesta frase el vot del seu grup serà favorable 

SR. D. FERRER.: Intervé i manifesta que en tot cas en els acords, que diu “instar a la Comissió Europea”, ella el que 
proposaria és on diu “A resoldre el marc regulatori del mercat elèctric tenint en compte els criteris i els compromisos 
del Pacte: impuls a les energies renovables locals, eficiència i estalvi energètics, i mitigació del canvi climàtic”, ell 
afegiria “Sol·licitar a l’Estat que derogui el Decret d’autoconsum que privatitza l’energia solar”, que s’ ha 
aprovat recentment i que impedeix que els particulars puguin posar plaques voltaiques  ja que hi haurà la taxa solar, 
ja que farà inviable l’autoconsum. Pel que fa al punt de demanar a les administracions supramunicipals, Estat,  
Generalitat, en el punt 2 que diu: “S’impulsin programes de suport per l’aplicació de les accions del PAES, i es doni 
suport a l’accés als programes financers i als fons específics europeus.”, i el punt 3 estan recollits amb la recent 
aprovació de l’estratègia innovació catalana intel·ligent. Entén que aquesta Moció i aquest text s’hauria de corregir, 
ja que hi ha molts punts en els quals la Generalitat ja ha actuat. (continua fent una explicació sobre el tema) 

 
SR. J. MILÀ:  Intervé i manifesta que aquest matí estava llegint un article on es comentava que al Japó els 
particulars estan començant a desconnectar de la xarxa elèctrica amb la utilització d’energia alternativa. Continua 
dient que referent al que ha dit la Sra. Campos regidora del PP, ell ajunta tant al PSOE com al PP PP el model que 
van crear sobre el suport de l’energia alternativa era un model subvencionador, és a dir subvencionaven aquest 
tipus d’ús però no liberalitzaven de veritat el mercat i això es reflexiva en que qualsevol model d’energia alternativa 
tenia que passar forçosament per la xarxa d’energia per tal de poder treure rendiment d’això, enlloc de poder actuar 
directament com operadors lliures en tema de l’energia alternativa. Comenta que el que ha passat es que ara amb la 
crisi quan s’han acabat les subvencions s’ha ensorrat d’economia d’aquestes empreses, així de senzill.  
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SR A.GARCIA: Intervé i explica que aquesta Moció es va preparar durant el transcurs de l’Assemblea que es va 
celebrar a Vilanova i la Geltrú no recorda si el 2013 o al 2014, el que sí que és cert es que potser l’articulat i els 
atesos de la Moció a nivell del Govern Català s’han fet una sèrie de propostes de millora en tot el que es el marc de 
l’adaptació i prevenció  del canvi climàtic, així com amb temes energètics, i ell no s’agafaria amb el text d’exposició a 
la Moció, en tot cas si els hi presenten les diferents esmenes sobre el text expositiu no tenen cap problema en 
incorporar-les, amb el que s’han de centrar és precisament amb el compromís de fer aquest pas endavant i tota la 
Corporació està d’acord en que s’han de reduir aquestes emissions d’efecte hivernacle. Per tant  comenta que no 
entrin en discussions de PSOE, PP i d’altres, sinó que al final han d’entrar amb el que estan aprovant i no amb la 
part expositiva. (Continua fent una explicació sobre el tema). Ell està disposat a introduir a la part expositiva de la 
Moció tots aquells textos que li facin arribar per escrit. 

SR. D. FERRER.: Intervé i manifesta que ja sap que en els atesos hi ha alguna cosa que podria ser menor, però hi 
ha alguna cosa que no, posa com exemple quan el Govern de la Generalitat va aprovar un Decret de puresa 
energètica que el Constitucional ha impugnat i això no deixes de dir-ho. Preferiria que tot quedes contextualitzat 
adequadament.  

SR. J. MILÀ:  Intervé i manifesta que ell no està d’acord amb treure tot el que afecta al Govern de l’ Estat i per tant 

si s’accepta la petició de la regidora del PP, ell  votarà en contra d’aquesta Moció. 

SR. IVAN GARCIA: Intervé i manifesta que el que ha dit del PP i li sembla molt greu que es facin aquestes 

afirmacions, es a dir tot el que sigui el Govern de Estat, ficar-li el “dit” no s’està d’acord, sigui el que sigui fins i tot 

una Moció d’una iniciativa per una sostenibilitat. Desprès es queixen que els hi fan el mateix. 

SR. J. MILÀ:  Intervé i manifesta que ha parlat del Govern de l’Estat que per ell és tant un com l’altre però en cap 

moment ha parlat del PP, o sigui que amb aquestes al·lusions no hi està d’acord. Ell ha comentat tant el que ha fet 

el PSOE com el PP en el tema de les energies alternatives. 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de PSC-PM (7 
vots) ICV-EUiA-E (1 vot), CiU (6 vots) i PP (2 vots), i l’abstenció d’Esquerra-AM (1 vot), 
 

Nº 12 . MOCIÓ PSC, CIU, ICV I ERC EN RELACIÓ A LA GESTIÓ ATORGAMENT 

DE LES BEQUES DE MENJADOR A CATALUNYA 

Llegeix i explica aquest punt la regidora Sra. Ruth Moreno Salazar 
 
Atès que a 3 mesos per a què finalitzi el curs escolar, encara no hi ha la resolució definitiva dels i 
les beneficiàries de beques de menjador pel curs 2014-2015.  
 
Atès que la cobertura de les beques ha baixat a Catalunya en 11 punts des del 2010, del 35 al 
24%, el que significa clarament un dèficit de cobertura. 
 
Com sigui que el Dèficit Fiscal de l’Estat a Catalunya provoca que el Projecte de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2015, aprovat pel Govern i presentat al Parlament el 2 de 
desembre no incorpori partides en quantitat suficient per fer front a totes les necessitats i 
urgències socials així com tots els serveis i competències que estatutàriament hauria de fer. 
 
Atès que aquest dèficit de cobertura en beques menjador mostra, clarament, que la Generalitat 
de Catalunya no ha adaptat la inversió en alimentació infantil a les necessitats reals de la 
ciutadania arran de la crisi, sinó que condiciona la cobertura de les necessitats bàsiques a la 
disponibilitat pressupostària i no a l'inrevés.  
 
Atès que la resolució posa de relleu la manca de finançament necessari per part de la Generalitat 
de Catalunya per garantir una alimentació equilibrada als infants catalans, el que contradiu els 
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acords contemplats al Pacte per la Infància a Catalunya, el qual va ser acordat pels agents 
socials, els partits polítics i el Govern de la Generalitat al juliol de 2013. 
 
Atès que, enguany, es detecten diferències significatives en l'atorgament integral de beques en 
funció del territori, fet que no concorda amb la valoració homogènia que es demana als i les 
professionals dels Serveis Socials, el que mostra que és necessària una revisió dels actuals 
barems per a l'atorgament de beques. 
 
Atès, així mateix, que les beques menjador només asseguren un àpat els dies lectius i durant el 
calendari escolar, i que això no pot considerar-se suficiència alimentària en cap cas, i encara 
menys tractant-se d'infants i adolescents. 
 
Atès que els caps de setmana i els períodes no lectius, la Generalitat de Catalunya no garanteix 
cap àpat als infants i adolescents catalans; deixant la responsabilitat, que no la competència, un 
cop més a les administracions locals i/o entitats del tercer sector, el que crea situacions 
d'inequitat territorial. 
 
Atès que des de reivindiquem la responsabilitat de la Generalitat en garantir un dret bàsic i 
prioritari com és la prestació del servei escolar de menjador, així com una alimentació adequada i 
saludable a la població infantil, proposem al Ple de l’Ajuntament de Vallirana els acords 
següents: 
 
1. Instar a la Generalitat de Catalunya a que compleixi amb els acords signats al Pacte per la 
Infància, i garanteixi els recursos necessaris per a què tots els infants que ho necessitin tinguin 
accés a una beca al 100%. 
 
2. Instar a la Generalitat a què revisi els criteris econòmics i socials d'atorgament de les beques 
perquè cobreixin a tots els infants en risc d'exclusió social.  
 
3. Exigir a la Generalitat que tots els infants que tinguin beca de menjador escolar per qüestions 
de renda i/o per risc d'exclusió social , tinguin garantit, per part de la Generalitat, l'accés a la 
suficiència alimentaria també en períodes no lectius, especialment durant les vacances d'estiu, 
de primavera i d'hivern, així com els caps de setmana. 
 
4. Instar al Govern de l’Estat Espanyol, que resolgui d’una vegada per totes els dèficits amb 
Catalunya. 
 
5. Dotar dels recursos humans necessaris als Consells Comarcals i/o els Ajuntaments per tal de 
no col·lapsar els serveis socials bàsics en el procés de tramitació de les beques menjador, així 
com per facilitar la seva tramitació per part de les famílies. 
 
6. Comunicar els acords al Parlament de Catalunya, al govern Espanyol i a les Conselleries 
d'Ensenyament, i Benestar Social i Família. 
 
SRA. R. CAMPOS: Intervé i manifesta que estan molt d’acord amb aquesta Moció, però que la pena és que tornen a 
introduir el Govern de l’Estat quan en aquest cas precisament no te competència ja que la competència es de la 
Generalitat, comenta que els hi posen complicat. 
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SR. IVAN GARCIA: Intervé i pregunta si  aquesta Moció també es de CiU i ERC. Tot seguit llegeix una noticia del 
Diari El País de data 5 de febrer de 2015, que fa referència a aquest tema, i està d’acord amb que ha dit la seva 
companya Sra. Campos pel que fa al fet d’afegir al Govern Espanyol. 
 
SR. J. ALEMANY: Intervé i manifesta que aquesta és una Moció que els hi va dir la Sra. Alcaldessa que la 
presentaria en aquest Ple, els hi va explicar el tema i van quedar que introduiria aquest paràgraf que es el tercer i 
que parla del dèficit fiscal de l’Estat a Catalunya. Continua dient que a partir d’aquí la introducció d’aquest paràgraf 
entremig, comporta alguna cosa que no acaba de quadrar després, ell ha intentat quadrar-ho perquè la Moció té 
algun defecte que costa d’entendre. (Posa uns exemples sobre les propostes que fa el seu grup d’aquesta Moció) 
 
SR. J. MILÀ: Intervé i manifesta que ell entén que tot això necessita un procés, a vegades 4 anys no es prou per 
entendre que molts cops, i això ha passat repetidament no només amb aquesta legislatura sinó també amb d’altres 
que els Partits Municipals que representes i que han estat votats per la gent del poble, han manifestat el seu 
desacord en votacions fetes en aquest Ple en coses que a lo millor anaven contra la Generalitat en el seu moment o 
contra el Govern de l’Estat que corresponia en el seu moment.  
 

SRA. ALCALDESSA:  Intervé i manifesta que aquesta es la Moció que s’ha redactat i des de el Grup del PSC no 

estant d’acord en fer cap esmena ja que consideren que no es correspon amb el seu ideal. 

 
SR. J. MILÀ: Intervé i manifesta que ell votarà a favor d’aquesta Moció, per la senzilla raó que és el que es va 

acordar a la Comissió Informativa, vol que quedi clar per tal que no es barregin temes, ja que es lògic i evident que 

no tenen el mateix ideal. 

SR. J. ALEMANY: Intervé i manifesta que també votaran a favor perquè estan d’acord amb l’esperit de la mateixa. 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de PSC-PM (7 
vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), i CiU (6 vots) i l’abstenció del PP (2 vots), 

 

Nº 13 .- MOCIÓ CONTRA LA TALA D’ARBRES A LES ZONES DE TITULARITAT 

MUNICIPAL 

Llegeix i explica aquest punt la regidora de CiU Sra. Marta Diaz Sepúlveda 

 
Malgrat que la supervivència de l’espècie humana és inconcebible sense tot allò que aporta el 

medi ambient, els humans tenim tendència, -no tots, afortunadament-, a mostrar un rebuig 

envers la seva importància, i realitzem les nostres activitats sense considerar el nostre impacte 

en el medi, provocant, així, una depredació incontrolada d’espècies animals i vegetals. Això 

provoca una exclusió de les qüestions mediambientals en molts sectors i àrees.  

Atès que els béns que atorga el medi ambient repercuteixen directament en les persones. És per 

aquest motiu, i per d’altres, que ens hem de preguntar quant valorem aquest medi, i la nostra 

obligació és protegir-lo.  

Atès que Vallirana, destaca entre d’altres, per ser un municipi amb una riquesa boscosa 

extraordinària, i es caracteritza per un entorn natural que és un dels seus llegats més valuosos. 

Atès que, quan varen començar les obres d’ampliació de les instal·lacions esportives, al juliol de 

2013, l’equip municipal va permetre la tala injustificada, del lledoner centenari d’un valor ecològic 

i simbòlic important, el qual, inicialment, havia de ser preservat.  
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Atès que a principis de febrer de 2015, l’equip de govern municipal va permetre també la tala 

d’una olivera al costat de la instal·lació esportiva, tocant el bar del complex esportiu municipal.  

Atès que, sembla ser que, també està previst que tots els arbres que s’ubiquen paral·lels a les 

actuals pistes de petanca, a la terrassa del complex esportiu municipal, seran talats de manera 

insensible, per a construir unes pistes de pàdel 

Atès que a finals del mes de febrer, l’Ajuntament tala de manera abusiva pins a una de les zones 

verdes del Passeig de la Muntanya, i que el Regidor de Medi Ambient va informar que durant 

l’any 2015 es talaran més pins a diverses zones municipals”.  

Atès que la sensibilitat envers el medi ambient, per part de l’equip de govern, i la seva política 

mediambiental és nul·la; equip en el qual s’inclou un membre d’Iniciativa per Catalunya-Verds, i 

que ha permès, i presumptament permetrà durant l’any 2015, danys irremeiables a zones 

caracteritzades per un alt valor paisatgístic, i que trigaran desenes d’anys en tornar a recuperar-

se.   

Atès que ja queden molt poques zones verdes, amb vàlua ecològica, botànica i estètica, al 

voltant del casc urbà del municipi, degut a l’alt nivell de construcció.  

Per tot això, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació l’adopció 

dels següents 

ACORDS 

Primer :Que qualsevol tala d’arbres promoguda des de el municipi sigui a conseqüència d’un 

requeriment previ i raonat del tècnic de medi ambient.    

Segon:  Que quan la tala sigui inevitable, es prenguin mesures de repoblació espècies 

autòctones en aquestes zones afectades, i què la zona es pugui recuperar de l’agressió en el 

mínim període de temps possible. 

Tercer : Que l’equip de govern abandoni aquesta política d’espoli d’arbres prevista per l’any 

2015 i adopti una política amb una major sensibilitat i protecció ecològica i mediambiental al 

municipi.  

Quart : ja que ICV es defineix com una formació política ecologista i protectora de la 

biodiversitat, que expliquin per què aquest concepte no s’ha aplicat en aquest cas, ni s’aplicarà a 

curt termini, així com l’adjectiu “verd” en el nom de l’esmentada formació.  

Cinquè : Informar de quina empresa se n’ocupa d’aquesta tala, quin tipus de contractació tenen 

amb l’Ajuntament, i quins són els beneficis econòmics, tant per l’empresa com per l’Ajuntament. 

No obstant, el Ple amb el seu superior criteri decidirà el què cregui més convenient.  

SRA. R. CAMPOS: Intervé i manifesta que bàsicament li agradarà sentir al Sr. Antoni Garcia, perquè aquestes 
coses que es diuen suposa que hi haurà alguna explicació sobre aquesta tala massiva del Passeig de la Muntanya, 
ja que li sembla que no es una persona insensible amb el que és la cura del medi ambient, a més a més te bones 
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referències també del tècnic de l’Ajuntament, li sorprendria que no es pogués defensar, comenta que és reserva la 
votació. 
 

SR. IVAN GARCIA: Intervé i manifesta que amb els arbres no ho sap però amb els animals creu que ha quedat 

demostrat. Continua dient que a ell més que explicacions li agradaria veure que vota el PSC en contra de que es 

tallin arbres al municipi. 

SR. J. MILÀ:  Intervé i manifesta que tot i que es una Moció amb dedicatòria, hi ha una barreja de coses que no 

deixen de sorprendre’l, primer li reconforta moltíssim que CiU hagin decidit defensar els arbres, la segona hi han 

conceptes que ..... si diguéssim a Vallirana no queda ni un arbre, llavors es barregen coses que no li agraden, tot i 

entendre que hi ha coses que es poden fer i es fan, posa com exemple aquestes “coletilles” del final que dius... 

parles dels arbres de El Lledoner, L’Olivera, que si per fer un parc tallarem arbres i aquí d’amagat, com el que no vol 

la cosa es diu “informar de quina empresa se’n ocupa de la tala, quins tipus de contractació tenen amb l’Ajuntament i 

quins son els beneficis econòmics tant per l’empresa com per l’Ajuntament”, això ho troba fora de lloc, per tant ell no 

votarà a favor d’aquesta Moció ja que aquí s’ha fet un “batiburrillo”, intentar col·locar coses que no toquen. 

SR. J. URREA: Intervé i manifesta que sort que es una Moció curta però que està plena de barbaritats, si fos més 

llarga deunido. Comenta que en el primer paràgraf on diu que estant fent “una depredació incontrolada d’espècies 

animals i vegetals”, se’ls està dient que van permetre “la tala injustificada, del lledoner centenari d’un valor ecològic i 

simbòlic important”, això ja va portar rius de tinta, però veu que segueix amb el tema, explica que aquest lledoner, tot 

i que no tenien en absolut la intenció de tallar-lo, el projecte d’ampliació del gimnàs malauradament feia inviable que 

aquell lledoner hi visques, es parla també de que s’ha permès la “la tala d’una olivera al costat de la instal·lació 

esportiva i de que els arbres que s’ubiquen paral·lels a les actuals pistes de petanca, a la terrassa del complex 

esportiu municipal, seran talats de manera insensible”, comenta que sí que seran talats però no de manera 

insensible. Continua dient que el que si que han fet es que han arribat a un acord amb la empresa que ho gestiona 

perquè un cop vagin a construir les pistes de pàdel, on estant ara ubicades les pistes de petanca i tallant els arbres, 

a canvi d’això en un altre indret del poble hi plantaran una sèrie d’arbres. Diuen també que l’ “Ajuntament tala de 

manera abusiva pins a una de les zones verdes del Passeig de la Muntanya”” Explica que aquests pins eren molt 

alts amb un perill imminent de que caiguessin sobre de les cases que hi ha a sota, i per aquest motiu es va prendre 

aquesta decisió. (continua fent una explicació sobre el tema i de totes les barbaritats que es diuen en aquesta 

Moció) 

SR. A. GARCIA: Intervé i comenta que porta un informe del tècnic de medi ambient que es qui porta tots aquests 

temes. Continua dient que totes les actuacions que es fan son amb un criteri de prudència i de seguretat per les 

persones i pels bens, que no son gratuïtes,  que costen diners, la feina s’ha de pagar, i els criteris son les actuacions 

que es fan amb les franges de prevenció d’incendis forestals. Diu que en tot cas de 2006-2011 es va actuar en 

temes de franges que això implica tales i desbrossaments de 37.560 metres lineals, en el període 2011-2014 les 

actuacions que s’han portat a terme més les que es faran ara al 2015, son 32.680 metres lineals, per tant la 

insensibilitat no existeix i entén que ells també actuaven amb un criteri de prudència i de seguretat cap a les 

persones. Es cert que a vegades les obres que s’han de fer per millorar instal·lacions al municipi comporten que 

desapareguin arbres significatius, altres es moren o be els tiren les ventades. Pel que fa al tema de replantacions 

informa de les que està previst que es facin a diferents indrets de la població. Tampoc vol entrar a discutir qui és 

mes ecologista o més verd, creu que s’ha fet el que s’havia de fer. (continua fent una explicació sobre el tema) 

SR. T. GIBERT:  Intervé i manifesta que la Moció es defensa per sí sola i creu que si han arribat a fer aquest debat 

sobre el tema ja es positiu, el resultat de la votació tampoc importa massa perquè ja saben el que serà, però troba 

fora de lloc que un membre d’aquet Ple en un Ple com el d’avui es presenti aquesta Moció que li sembla 

correctíssim, s’aprofiti per part d’alguns membres de l’Equip de Govern que han tingut que intervindré molts per a 

justificar tot això, per gairebé faltar al respecte de la gent bàsicament amb el que ha dit el Sr. Urrea, i després el Sr. 

A. Garcia ha tingut que aprofitar per colar el tema de les franges de protecció.  
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SR. J. URREA: Intervé i responent al Sr. Gibert diu que en cap moment ha volgut faltar al respecte a ningú amb la 

seva intervenció. Demana que li diguin quan diuen “que ha permès, i presumptament permetrà durant l’any 2015, 

danys irremeiables a zones caracteritzades per un alt valor paisatgístic, i que trigaran desenes d’anys en tornar a 

recuperar-se”., a quina zona s’estan referint. 

SR. A. GARCIA: Intervé i manifesta que potser es que la informació per fer aquesta Moció no estava ben 

contrastada. Les actuacions que es porten a terme son per un tema de prevenció, tal i com també a vegades es fa al 

carrer Major, explica les actuacions que es fan quan creuen que hi ha perill. El fet de tallar arbres macos al voltant 

del poble no sap d’on ho treuen. 

SR.J. ALEMANY: Intervé i manifesta que a aquestes alçades de la pel·lícula no cal fer gaire comèdia, comenta que 

en la Moció hi ha moltes veritats i algunes molt concretes i que ja han tractat durant aquesta legislatura, mes enllà 

d’això es cert que hi ha moltes imprecisions, per tant una mica com deia el Sr. Gibert ha estat bo que se’n parli i 

celebra que el primer acord que es celebri de tala d’arbres al municipi sigui com a conseqüència del requeriment 

previ raonat del tècnic de Medi Ambient, però ha de ser per un motiu previ i justificat. Comenta que el seu vot 

particular serà l’abstenció. 

SR. D. FERRER:  Intervé i manifesta que el prou Sr. Urrea una mica ha vingut a donar la raó al que diu la Moció. Ha 

dit que el lledoner que quedava afectat per l’ampliació del complex esportiu va ser per aquest motiu, precisament es 

parla d’aquesta sensibilitat, potser s’hagués pogut buscar un altre fórmula que no afectes a aquell arbre, ja sap que 

ha vegades es impossible. Quan es refereixen precisament a aquesta sensibilitat entenen que hi hagin intervencions 

que siguin necessàries, però el que ha passat al Passeig de la Muntanya, es que s’han tallat tots els arbres que hi 

havia a la parcel.la. (continua fent una explicació sobre el tema). 

SR. A. GARCIA: Intervé i respon que aquesta actuació ni tant sols la va ordenar ell, sinó que va ser el tècnic  qui ho 

va dir, en tot cas es van treure uns pins que eren molt alts i alguns estaven inclinats o caiguts. Però la visió que 

tenen ells, que es com aquells que surten de Barcelona i van a la muntanya i que moco, no es d’aquesta manera les 

actuacions han d’estar en un altre context. I aquesta es  la manera que es fan les actuacions. 

SR. D. FERRER:  Intervé i manifesta també que de la instància que va donar d’entrada encara no ha rebut cap 

mena de resposta. 

SR. J. URREA: Intervé i torna a demanar que li diguin a quina zona s’estan referint. Continua dient que quan van 

entrar fa quatre anys a l’Equip de Govern, es van trobar una subvenció d’un milió d’euros de la Diputació de 

Barcelona, per fer una ampliació del gimnàs del complex esportiu, que ja estava atorgada a l’anterior Equip de 

Govern i que estava apunt de caducar i perdre aquests diners. El que ells van fer va ser a corre cuita fer aquesta 

ampliació, van rectificar algunes coses de dins però per fora van aprofitar el projecte que hi havia que era d’ells i en 

el mateix es matava al “ lledoner”, es a dir que ja estava condemnat en el seu projecte. Explica que ho van fer 

perquè no els hi passes el mateix amb els 600.000 euros que els hi van donar de subvenció per fer un poliesportiu 

cobert i que Vallirana va perdre, i aquell projecte no el varen poder salvar.  

SR. T. GIBERT:  Intervé i manifesta que ell ho ha intentat matar d’una manera elegant, ara ja tampoc calia treure tot 

aquest tema dels projectes, que al cap de la fi han fet tots els que ells tenien fets i aquest Equip de Govern no n’ha 

fet cap de nou. Si això serveix per evitar-ho ja n’hi ha prou. (continua fent una explicació sobre el tema) 

SRA. ALCALDESSA:  Intervé i manifesta que no poden estar d’acord amb aquesta Moció, tal i com ja han explicat 

els diferets regidors perquè falta a la realitat, sobretot quan s’està dient que la política mediambiental d’aquest Equip 

de Govern es nul.la, i això es mentida. 

 
Votació: NO APROVADA,  amb els vots en contra del PSC-PM  (7 vots) de ICV-EUiA-E (1 
vot),  Esquerra-AM (1 vot) i PP (2 vots) l’abstenció de 1 membre de CiU i els vots a favor de 
CiU (5 vots). 
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Nº 14.-  INFORMACIÓ D’ALCALDIA 
 
SRA. ALCALDESSA: 

 
-DONA COMPTE DE LES  JUNTES DE GOVERN LOCAL (DE 7 DE GENER A 25 DE FEBRER DE 2015) 
-DONA COMPTE DELS DECRETS ( DE 1 DE GENER A 26 DE FEBRER DE 2015) 

 
Sr. J.M. ARRABAL: 
 
Informa de les activitats de la Regidoria de Cultura 
 
Informa de les activitats, actes i exposicions que s’han portat a terme durant aquests últims dos mesos des de la 
Regidoria de Cultura. 
 
Destaca el carnestoltes amb una gran afluència de comparses i públic. 
 
-Informa també del proper premi de Poesia Catalana López Picó. 
 
Informa de les activitats de la Regidoria d’Esports 
 
Informa de les activitats que s’han dut a terme des de la Regidoria d’Esports 
 
SRA. ALCALDESSA: 
 
Intervé per manifestar que en aquest moment el Sr. Teòfil M. Gibert i Bertrán, abandona el Ple. 
 
SRA. R. GARCIA: 
 
Informa de les activitats de la Regidoria de Joventut 
 
Informa de les activitats, i actes que s’han portat a terme durant aquests últims dos mesos des de la Regidoria de 
Joventut i llegeix el manifest del dia 8 de març,  “Dia Internacional de les Dones”, i dels actes que es van celebrar 
amb aquest motiu. 
 
SRA. ALCALDESSA: 
 
Intervé  per felicitar a la regidora Sra. Raquel Garcia per la seva maternitat i excusen la seva presencia, comenta 
que els regidors no tenen permès tenir baixa per maternitat ni poden posar-se malalts, per això el seu vot en 
immillorable en aquests casos. El seu grup juntament amb el recolzaments dels altres partits, han reivindicat en 
diverses Mocions el que els regidors quan estiguin de baixa per algun d’aquests motius es puguin absentar del Ple i 
poder votar de manera telemàtica o delegant el seu vot d’alguna manera, com ja es fa al Parlament de Catalunya i al 
Congres dels Diputats, en canvi a dia d’avui als Ajuntaments no es pot fer. 
 
SR. O. SUÑÉ: 

 

Informa de les diferents activitats de la  Regidoria de Via Pública, Serveis als Barris i Governació. 

 
Informa de les actuacions que s’han fet a la via pública,  de les que s’estan fent actualment, i de les que començaran 
en breu. 
 
Destaca la senyalització informativa que s’està col·locant al centre de la població, per donar informació a la gent que 
acudeix  a Vallirana, així com d’elements per reducció de velocitat a diversos indrets. 
 
SRA. E. ROMERO: 

Informa de les diferents activitats de la  Regidoria de Participació Ciutadana. 



27 

 

 
-Informa dels diversos actes de la Regidoria de Participació ciutadana. Destaca les reunions que van tenir el mes de 

febrer amb veïns de la Llibra Casanova i de Bassioles per explicar el projecte d’observatori de barris i la voluntat 

d’assumir el barri en el cas de la Llibra Casanova i els diferents serveis de Les Bassioles. 

-Informa de les diferents activitats de la Regidoria de Recursos Humans. 
 
-Informa que ja va finalitzar el procés de la seleccions dels policies efectuant-se el nomenament dels quatre 
funcionaris en pràctiques. 
 
-Informa dels processos de selecció que tenen actualment en vigor en aquest Ajuntament, de les places que hi ha i 
dels terminis. 
 
-Informa dels Plans d’Ocupació amb el suport de la Diputació de Barcelona. Comenta que tot això està en procés ja 
que hi ha més de 232 sol·licituds presentades. 
Explica que tant per aquest Pla d’Ocupació com per les places que s’estan posant pel Pla d’Ocupació propi de 
l’Ajuntament, en aquest Ple, en uns dels primers punts s’ha aprovat incrementar la dotació que era de 84.000 euros i 
que sempre han cregut que era just, s’alegren molt de poder aplicar aquesta modificació de crèdit, per tal de poder 
anar traient places de plans d’ocupació propis de l’Ajuntament. 
 
-Informa dels Convenis en practiques de l’Ajuntament, de la gent que hi ha i en quins departaments present els seus 
serveis. Comenta que seguiran fomentant el fer les practiques a l’Ajuntament. 
 
SRA. R. MORENO: 
 
Informa de les activitats de la Regidoria d’Ensenyament  i Serveis Socials 

 

-Informa que el mes de gener va informar que Barrufets s’havia pres la decisió d’obrir dues aules més, una mixta de 

P1-P2 que actualment està plena i l’altre era un aula de nadons, en la qual hi havia 5 nadons. Comenta que durant 

el mes de març s’han matriculat 4 nadons més, davant aquesta situació tenien dues possibilitats, o demanar 

inspecció per ampliar rati per poder encabir els 9 nadons o be obrir-ne una més amb previsió de que al llarg del 

tercer trimestre ja tenen nadons que han sol·licitat plaça per incorporar-se. El que han fet ha estat obrir-ne un altre, 

que amb el que porten d’any son tres aules noves que no hi comptaven i això justifica l’augment de la partida de 

material tècnic de Barrufets 

 

-Informa del Calendari escolar, i de totes les dades. Comenta que  quan surtin les llistes les persones que no 

estiguin conformes tenen un període de reclamacions. 

 

SR. J. MILÀ: 
 
Informa de les diferents activitats de la Regidoria de Promoció Econòmica Comerç i Turisme 
 

-Recorda a la població que el cap de setmana passat s’havia d’haver fet la Fira de Turisme, Natura i Salut i es va 

suspendre per motius climatològics i es farà aquesta setmana. 

 

SR. J. URREA: 

Informa de les activitats de la Regidoria d’Urbanisme Habitatge i Mobilitat. 
 

-Informa de les Obres de la Variant, explica que aquest mes ja s’han iniciat també els treballs a dins del túnel. 

 

-Informa que un cop concedides les corresponents llicencies i revisats els expedients que s’han presentat, ja s’han 

iniciat les obres de construcció del Mercadona. 
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-Informa de les obres que s’han portat a terme durant aquesta legislatura. Destaca les del  Pont de la Selva Negra, i 

que en breu s’acabarà el Parc que hi ha al costat. 

 

-Informa de les obres de l’ascensor al Passatge del costat de l’Ajuntament. 

 

SRA. ALCALDESSA: 
 
-Per finalitzar comenta que com es pot veure hi ha una sèrie de projectes que estan en marxa, que s’està canviant 
poc a poc Vallirana i que son moltes millores que facilitaran el dia a dia. 
 
-Informa que ahir van tenir una reunió amb els responsables de Mercadona, en la qual els van comentar la seva 
intenció d’iniciar el procés de selecció del personal pel centre que tindran al municipi. Comenta que la gent 
interessada, es pot informar a través de la pàgina web de Mercadona o be a través del servei de l’Ajuntament de 
Vallirana. 
 
-Informa de la reunió que van tenir amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que els permetrà el seguiment i estudi 
dels dèficits urbanístics i també sobre els dèficits del Polígon Industrial, també es treballarà per fer un estudi de totes 
les necessitats i infraestructures a nivell de sanejament, posa especial esfasí a l’àmbit de la depuradora de El 
Lledoner, Can Julià i Mas de les Fonts. 
 
SR. J. ALEMANY:  
 
Intervé i manifesta que ja que han parlat dels Premis de Poesia López Pico, vol destacar la mort de l’escriptor i poeta 
durant el mes de febrer del Sr. Francesc  Garriga, que durant molts anys ha estat jurat i a més a més va ser 
guanyador del premi de l’any 1988 o 1989. 
 
SRA. ALCALDESSA:  
 
Manifesta el condol de tot l’Equip de Govern per la mort del Sr. Francesc Garriga, i li dona les gràcies al Sr. Alemany 
per haver-li recordat, ja que amb tants temes se li havia passat. 

 

Nº 15. PRECS I PREGUNTES 
 

SRA. ROSA M. CAMPOS: 

 

Intervé i manifesta que vol transmetre un prec que li ha arribat dels veïns de Les Bassioles. Comenta que aquest es 

un tema que no es nou, que ja ha sentit parlar aquí mes d’una vegada, li han comentat el seu disgust per les estat 

de les instal·lacions de l’edifici de l’Associació, diu que està en un estat deplorable que comporta que entri gent i 

encara ho destrossi mes. Continua dient que han demanat ajut a l’Ajuntament i no l’han obtingut, inclús han demanat 

que se’ls subvencioni l’IBI i tampoc se’ls hi ha concedit i per aquest motiu se’ls ha embargat el compte. 

També volen obrir un bar per tal de donar una mica de continuïtat o conservació a aquestes instal·lacions i 

l’Ajuntament no es hi ha donat permís. Asseguren que a l’anterior campanya electoral la Sra. Alcaldessa va repartir 

un fulletons dient que la causa de que haguessin tingut que tancar el Bar era per un excessiu lloguer que demanava 

l’Ajuntament anterior,  li  comenten que això no es cert, que la Sra. Alcaldessa va dir que es retractaria i no ho ha fet, 

és un dels precs que també fan. 

 

SR. IVAN GARCIA: 

 

Intervé i manifesta que ja que és l’últim Ple Ordinari d’aquesta legislatura, i com no sap amb qui es veurà o no,  vol 

agrair personalment a tots els regidors de l’Ajuntament aquests quatre anys que han compartit. 

 

SR. D. FERRER: 
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Demana que amb referència a aquests treballs tècnics que es faran per avaluar els dèficits urbanístics de certes 

zones del municipi, que s’incorpori també el servei de telecomunicacions, ho comenta perquè si van a les 

urbanitzacions els dèficits de l’accés al  servei de banda ampla son flagrants. 

 

Pel que fa a les obres del Mercadona, diu que potser hagués estat millor que les obres  sobretot de moviments 

pesats i de maquinaria pesant i les obres que es faran al costat del Mercadona, s’hagessin pogut retardar una 

miqueta per no afectar a l’Institut que està tant proper i sembla ser que es bastant molest el soroll dels camions. 

 

Comenta que al carrer Enric Borràs, amb les obres del Pont de La Selva Negra s’ha tallat l’accés a Països Catalans, 

i passant per aquest carrer, creu que s’hagués pogut fer es evitar i posar un període de carència per les obres que 

s’estan fent per gasificar ja que creu que es molt perillós, que hi hagi tant de transit, amb un carrer  tant pendent i a 

més a més amb obres. Demana que es corregeixi urgentment. 

 

Demana que li expliquin  el motiu pel qual es va enviar la revista municipal, conjuntament amb una enquesta del 
PSC, li agradaria saber si ha estat una coincidència o no. Demana un aclariment. 
 
SR. J. URREA: 
 
Intervé i manifesta que començarà pel final, diu que no en te ni idea del tema de la revista, però de l’enquesta del 
PSC que si que ho porta ell, es va encarregar a una empresa el repartiment, no sap si és la mateixa empresa ni  si 
ha estat una coincidència o no. 
 
Respon que pel que fa a les obres del Mercadona que molesten a l’Institut, diu que en concret i per intentar 
minimitzar al màxim les molèsties que és puguin donar a tot aquell indret, abans de començar les obres, es va 
nomenar a un interlocutor amb l’empresa de la construcció d’aquet edifici, i per tant qualsevol queixa que arribi a 
l’Ajuntament es canalitzarà a través del mateix per posar-se amb contacte amb Mercadona per intentar solucionar 
aquestes queixes. Explica també que van quedar d’acord amb la Directora de l’IES. 
 
Responent al tema de l’Arrea Metropolitana pel que fa als dèficits urbanístics, diu que s’incorporarà la seva petició 
del servei de telecomunicacions, de tota manera comenta que telefònica-Mostar te la intenció de col·locar fibra 
òptica a tot el municipi excepte a El Lledoner, de tota manera ja ho han endarrerit varies vegades i ara diuen que 
esta previst pel segon semestre del 2015. 
 
SR. O. SUNÉ: 
 
Responent al tema del carrer Enric Borrás, diu que te tota la raó però que aquest és un tema d’un habitatge que 
travessa, son llicencies que s’aproven amb molt de temps, però no fan comunicació prèvia del dia que començaran i 
això ha provocat aquesta coincidència. 
 
SR. J. URREA: 
 
Responent pel que fa al tema de Les Bassioles, l’últim punt que ha dit no entén res. 
 

SRA. ROSA M. CAMPOS: 

 
Repeteix que fa quatre anys l’anterior campanya electoral la Sra. Alcaldessa va repartir un fulletons dient que la 

causa de que haguessin tingut que tancar el Bar era per un excessiu lloguer que demanava l’Ajuntament anterior,  li  

comenten que això no es cert, que la Sra. Alcaldessa va dir que es retractaria i no ho ha fet. 

 

SR. J. URREA: 
 

Respon que ells no han dit mai que l’excessiu preu fos per l’excessiu preu de lloguer de l’anterior Equip de Govern, 

es va tancar perquè no reunia els requisits, ja que el que no pot fer l’Ajuntament es que alhora de concedir unes 

llicències a una persona que munti un bar a Vallirana, demanar-li una sèrie de condicions i desprès permetre que no 

s’acompleixin en un lloc que és municipal. Tothom ha de complir, les normatives estan per complir-les. Continua 

dient que s’ha estudiat per activa i per passiva poder fer un edifici que doni serveis al barri, com pot ser un bar, un 
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restaurant un petit colmado o altres.... però per més voltes que hi donin això es molt car. (continua fent una 

explicació sobre el tema) 

Comenta que el que si que faran es alguna cosa però amb dignitat i no de qualsevol manera, i no com va fer l’antic 

Equip de Govern amb el Camp de Futbol 

 
SRA: ALCALDESSA: 
 
Per acabar explica que aquell espai no es estrictament de propietat municipal i justament per  aquest motiu quan es 
fa la delegació a l’organisme de Gestió Tributària la interpretació que fa es que s’ha de cobrar un IBI i no troba cap 
justificació de que no hagi de ser d’aquesta manera, ja que l’usdefruit es de l’Associació de Veïns. Comenta que 
amb l’esmentada Associació de Veïns han estat quatre anys constantment  parlant,  el que passa és que no han 
trobat la capacitat econòmica de l’Ajuntament amb el que es sentissin còmodes les dues parts. 
 

I sense cap més temes a tractar,  la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les  23’22 hores. 
De la que s’estén la present acta, que en dono fe. 
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