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ACTA     DE    LA     SESSIÓ     CELEBRADA     PEL    PLE   ORDINARI    DE 
L’AJUNTAMENT EL DIA  29 DE GENER DE 2015 
 

 

Vallirana, 29 de gener 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 Actal. Sra. Dolors Vives Gómez. 
 
Justifica la seva absència el Sr. Javier Goytisolo Marquinez, Interventor Municipal 
Justifica la seva absència el Sr. Pablo Fernández Fernández, Secretari de l’Ajuntament 
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Oberta la sessió per la Presidència, i un cop comprovada l’existència del quòrum que cal perquè 
pugui ésser iniciada, a les 20 hores, es passa a tractar els assumptes inclosos a l’Ordre del Dia: 
 
SRA. ALCALDESSA: Abans de començar el Ple demana un minut de silenci en memòria del soldat que ha mort al El 
Libano Sr. Francisco Javier Soria, i el fa extensiu també, a les víctimes del atacs de França, i de totes les víctimes de la 
violència i  del terrorisme que hi ha al mon i de totes aquelles persones que malauradament a dia d’avui moren per 
guerres que son injustes, insolidàries  i que no tenen cap sentit. 

 

Nº  1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 
27 DE NOVEMBRE DE 2014 I L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 
DATA 14 DE GENER DE 2015 
 
Tot seguit es passen a votació les actes esmentades: 

 
PLE  ORDINARI DE DATA 27 DE NOVEMBRE DE 2014  
 
Votació: Aprovat per UNANIMITAT 

 
PLE EXTRAORDINÀRI DE DATA 14 DE GENER DE 2015 

 
Votació: Aprovat per UNANIMITAT 

 
Nº 2.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ Nº 14 
DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 
 
Llegeix i explica aquest punt la Regidora Sra. Ruth Moreno Salazar 
 
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.  
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a 
l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les 
Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de 
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.  
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de 
donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental 
de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin 
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada 
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
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modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.  
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.  
 
Vist el contingut dels informes tècnics.  
 
Vist el contingut de l’informe d’Intervenció 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 22 de gener de 2015, 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment, la modificació de l’ordenança que es transcriu a continuació: 
 
1.- Substituir el terme Jardí d’Infància Municipal per Escola Bressol Municipal a tot el text de 
l’ordenança, donat que el terme Jardí d’Infància ja es troba en desús.  
 
2.- Incorporació d’un nou punt (Punt 1) a l’Article 6é.-Quota tributària que resta redactat de la 
següent manera: 
 
1. La quantitat del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà fixada en la tarifa continguda a 
l’annex d’aquesta ordenança. 
 
3.- Modificació del Punt 3 de  l’Article 6é.-Quota tributària, que resta redactat de la següent 
manera: 
 
3. S’aplicarà una bonificació del 20% sobre la mensualitat en els següents casos: 

 a) Famílies nombroses i monoparentals 

Les famílies interessades hauran d’acreditar la situació de família nombrosa presentant l’original i 
fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent expedit per la  Secretaria de Família 
del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 
 
 b) Alumnes amb germans a l’escola bressol 

Les famílies interessades hauran d’acreditar que l’alumne a matricular té germans matriculats al 
centre presentant l’original i fotocòpia del Llibre de Família. 
 
4.- Incorporació d’un nou punt (Punt 7) a l’Article 6é.-Quota tributària que resta redactat de la 
següent manera: 
 
7. Quan un alumne causi baixa per motius de força major (malaltia greu i/o hospitalització de llarga 
estada) es podrà sol·licitar el retorn de la part proporcional de la quota mensual en curs 
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5.- Modificació del Punt 2 de  l’Article 7é.- Acreditació i període impositiu, que resta redactat de 
la següent manera: 

 
Amb caràcter previ a l’inici del servei s’haurà  d’efectuar l’ingrés de l’import corresponent al 
pagament de la matrícula. 
 

6.- Incorporació d’un nou punt (Punt 3) a l’Article 7é.- Acreditació i període impositiu, que 
resta redactat de la següent manera: 

3. Al mes de setembre s’haurà de d’efectuar l’ingrés de l’import corresponent al pagament de la 
quota de material. 

7.- Modificació del Punt 1 de  l’Article 8é.- Règim de declaració i ingrés que resta redactat de la 
següent manera: 

1. Tractant-se del preu públic per serveis d’escola bressol municipal que s’estenen al llarg de varis 
mesos, un cop transcorregut el primer mes natural següent a la data d’inici de la prestació del servei, 
caldrà pagar les corresponents quotes entre els dies 1 i 5 de cada mes. El pagament del preu públic 
es realitzarà mitjançant domiciliació bancària, que formalitzarà l’interessat en el moment de realitzar 
la matriculació.  

8.- Establir com a punt diferenciat el Punt 2 de  l’Article 8é.- Règim de declaració i ingrés  

2. Quan hagin transcorregut tres mesos sense fer efectiu el pagament, es perdrà la matrícula i es 
donarà de baixa l’usuari.  

9.-  Afegir el títol l’Accés a l’article 10é 

Segon.- Exposar al públic en el taules d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així com 
el tex complet de l’ordenança fiscal aprovada, durant el termini de trenta dies hàbils comptats des 
del dia següent a la de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals , 
seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 
SRA. ROSA M. CAMPOS: Intervé i demana perquè la bonificació del punt 3 quan parla de famílies nombroses només 
s’aplica un 20%, quan la situació econòmica de l’Ajuntament és millor i normalment hi ha superàvit i a les universitats i a 
tot arreu, les famílies nombroses s’han aprofitat d’un 50% de bonificació, i per tant li sembla poc el 20%. Comenta que 
també li agradaria si es pogués afegir gratuïtat per famílies que poguessin demostrar que realment estan en una situació 
molt precària. 
 
SRA R. MORENO: Intervé i respon que han deixat el 20% que tenien, perquè donada la situació de finançament que 
tenen a les Llars d’Infants tampoc es massa “boyante”, en aquest sentit. Comenta que podrien considerar-ho per altres 
vegades  el fet de incrementar-ho, de tota manera el que ells volien era incorporar el tema de famílies monoparentals que 
ja havia sortit més d’una vegada en el Ple, ja que es troben en una situació que els hi costa fer front a les despeses. 
Continua dient que no havien considerat augmentar-ho però que ho podrien valorar. Pel que fa a les beques del 100% 
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explica que això es fa en base a un informe de Serveis socials, que és considera que per la seva situació amb risc social 
o per la seva situació econòmica, se’ls dona una beca del 100% tant de la quota com del menjador, això es fa però no es 
recull a l’ordenança perquè va a través de Serveis Socials. Per aquest motiu posen que si tens beca per serveis socials 
que normalment es superior a una bonificació del 20%, no és poden sumar les dues, van per separat. També es cert des 
de Serveis Socials que sempre intenten que la família faci una petita aportació, ja que això implica que es facin 
responsables de la cura dels seus fills, però quan no es pot, no es pot. 
 
SRA. ALCALDESSA: Intervé i comenta que si que es veritat que la situació econòmica de l’Ajuntament ha millorat molt, 
però encara estant dins d’un Pla de sanejament i d’equilibri, que finalitza al 2015, però fins que no finalitzin els mateixos 
no poden començar a baixar els impostos ni les taxes, ja que tenen una sèrie de compromisos que han de complir i entre 
ells tenir unes taxes i un nivell d’imposició com el que tenen. Esta convençuda de que el proper Consistori podrà valorar 
la possible baixada i la política fiscal d’un altre manera, ja que la situació econòmica de l’Ajuntament és molt millor. 
Continua dient que a dia d’avui es millor no fer baixades, ja que estan obligats amb aquests plans de sanejament i 
d’equilibri, però que a mig termini si que es pot arribar a considerar. Així mateix en aquest Ple també podran discutir quin 
és el finançament actual que tenen les Escoles Bressol per part de la Generalitat, quan hi havia un compromís de que la 
Generalitat aportes un terç de les places, i a dia d’avui això no s’està complint, i el cost l’estan assumint tant les famílies 
com l’Ajuntament, creu que això no es correcte, explica que la Diputació està posant diners però no son els compromisos 
que tenien adquirits. 
 

Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
 
 

Nº  3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT PER 
POSAR NOM A LA PLAÇA PÚBLICA AMB ENTRADA PER LA AV. VALL DEL 
SOL 
 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Juan-Manuel Arrabal Galisteo, comenta tots els passos 
que van seguir per aconseguir tenir aquest arxiu fotogràfic a través d’aquesta família. 
 
Atès que Vallirana als anys 20 del segle XX ja tenia els serveis del fotògraf local Joan Vives i Rovira 
(1898 – 1978) que, a més, cobria també aquesta tasca als municipis de les rodalies, sent  un dels 
pioners d’aquesta professió i d’aquest art a la nostra comarca. 
 
Atès que aquesta tasca va ser continuada al municipi per la seva filla Maria Vives Rovira fins l’any 
1996.  
 
Atès que el dia 18 de desembre de 2014 es va signar el conveni de cessió d’aquest arxiu que és en 
bona part, de la història del municipi, per part de la família a l’Ajuntament de Vallirana i que és 
voluntat d’aquest ajuntament i de la família la ordenació d’aquest material per posar-lo al servei del 
municipi.  
 
Atès que just darrera del que va ser durant més 70 anys estudi i la botiga de Fotos Vives hi ha la 
plaça pública amb entrada per l’Avinguda Vall del Sol que dona accés als habitatges i que és 
utilitzada com aparcament  
 
Atès que aquesta plaça oficialment no té cap nom assignat.  
 
Després de l’aprovació donada per part de la família, 
 
Atès el que estableix la Llei 30/92, de 26 de novembre,de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i Procediment Administratiu Comú, 
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Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 22  de gener de 2015, 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment posar la denominació Fotos Vives a la plaça pública amb entrada per 
l’Avinguda Vall del Sol, 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord pel termini  d’un mes al Taulell d’Edictes de 
l’Ajuntament i a la pàgina web municipal 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord als interessats 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 
SR. J. ALEMANY: Intervé i manifesta que celebra que s’hagi pogut finalment fer aquest conveni, que forma part de la 
memòria històrica de Vallirana, tant a través del pare com de la filla i que es interessant de poder-ho tenir guardat i 
ensenyar. 
 
SR. J. M. ARRABAL: Intervé i explica que estan acordant una cessió amb l’arxiu comarcal de Sant Feliu i tots els rodets, 
plaques i altres, ho portaran allà que tenen uns arxius i sistemes preparats per aquests temes i desprès els retornaran al 
poble. 

 

Votació: Aprovat per UNANIMITAT 
 

Nº 4.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ D’UTILITAT PÚBLICA DE LES 

OBRES  DE REHABILITACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL 

Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa. 

El Sr. Malek Lemkadem va presentar una sol·licitud de llicència d’obres per a la reforma interior del 

bar de la piscina. 

Aquesta sol·licitud ha estat informada favorablement i se li ha concedit la corresponent llicència, 
fet pel qual s’ha procedit també a notificar-li la liquidació de l’impost de construccions i obres i les 
taxes corresponents, segons acord de junta de govern local de 23 de desembre de 2014. 

L’import d’aquestes liquidacions és el següent: 

En concepte de taxa: 149,73 € 

En concepte d’impost: 379,32 € 

En data 4 de desembre de 2014 el Sr. Malek Lemkadem amb DNI 47802382-X presenta una 
sol·licitud de bonificació de les taxes i impostos de les obres de rehabilitació del bar del complex 
esportiu municipal. 

Tant l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions i obres com l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques estableixen que es pot establir 
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una bonificació del 95% per aquests dos conceptes tenint en compte la prèvia i expressa 
declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres que tingui previst realitzar. 

Aquestes obres consisteixen en renovació dels sanitaris, condicionament de la cuina, muntatge 
d’una nova barra, reforma dels arcs exteriors i millores del tancament. Totes elles actuacions de 
reforma i millora de l’edifici de propietat municipal. En aquest cas s’informa de la utilitat municipal 
de les obres previstes a realitzar atès que aquest edifici és de propietat municipal. Actualment es 
troba en concessió administrativa per a la seva explotació i finalitzat aquest termini revertirà a 
l’Ajuntament amb un millor estat de condicionament ateses les obres que estan previstes de 
realitzar.  

FONAMENTACIÓ JURÍDICA 

Primer.- L’article 103.2 del RDL 2/2004 , de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que les ordenances fiscals podran establir una 

bonificació de fins al 95% de les obres declarades d’especial interès o utilitat municipal, 

Segon.- L’article 8.3 de la Ordenança Fiscal nº 5 reguladors del Impost de Construccions, 

Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de Vallirana, estableix la bonificació del 95% del Impost per la 

realització d’obres declarades d’especial interès i utilitat municipal, 

Tercer.- L’article 6 de la Ordenança Fiscal nº 7 reguladors de la Taxa per l’atorgament de Llicències 

Urbanístiques, estableix la bonificació del 95% de la taxa per la realització d’obres declarades 

d’especial interès i utilitat municipal,  

Atès el dictamen de la Comissió Informativa de data 22 de gener de 2015, 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:: 

Primer.- Declarar les obres de rehabilitació del bar del Complex Esportiu Municipal d’utilitat pública 

Segon.- Reconèixer una bonificació del 95% del Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, i 

de la Taxa per l’atorgament de la Llicència Urbanística 

Tercer.- Comunicar aquesta resolució als interessats, als Serveis Tècnics Municipals, i a l’àrea 
d’Intervenció, Tresoreria i Gestió Tributària 

No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més convenient. 
 
Votació: Aprovat per UNANIMITAT 

 
 

5.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ Nº 
1/2015 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DEL MUNICIPI DE VALLIRANA AL 
SECTOR LA LLIBRA, CARRER MAJOR Nº 20  
 
Llegeix i explica aquest punt el Sr. Jordi Urrea Clos. 
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Atès que l’objecte de la modificació és el canvi en les condicions d’edificació, transformant l’ús 
dotacional (d.p.) en us comercial (z.c.) i augmentant el sostre edificable, amb la finalitat de destinar 
aquest espai a la instal·lació d’un equipament comercial en part de la finca enfront del carrer Major 
nº 20, 
 
Atès que la modificació preveu la possibilitat d’edificar en planta baixa una superfície de 2.162 m2 
sobre rasant del terreny, i la mateixa superfície i ocupació (2.162 m2) en planta soterrani destinada a 
aparcament de vehicles. En superfície s’ubiquen 23 places d’aparcament i una zona de càrrega i 
descàrrega. 
 
Atès que la modificació preveu la reserva de sol per espais lliures i zones verdes que estableix l’art. 
100 del TRLU. Aquesta reserva es concreta en 216,79 m2 destinats a zona verda i 111,62 m2 
destinats a parc infantil. 
 
En referència a la cessió corresponent a l’aprofitament mig establerta en l’art 43 del TRLU i posterior 
modificació contemplada en l’art. 9 de la Llei 3/2012, aquesta s’estableix en un 15% de l’increment 
de l’aprofitament urbanístic. Donada la impossibilitat material de realitzar aquesta cessió dins de la 
finca, es determina establir el seu equivalent en valor econòmic. La modificació valora aquest 
aprofitament mig en 23.643,82 € 
 
Atès que es preveu obtenir una contraprestació social en el municipi i es proposa l’adquisició de la 
finca denominada “Fabrica del Cotó”, de titularitat privada, qualificada com equipament públic i cedir-
la a l’Ajuntament de Vallirana per destinar-la a equipament públic amb us cultural. Aquesta cessió 
haurà de fer-se efectiva amb la totalitat de la seva superfície real, abans de concedir cap llicència 
d’obres emparada en la present modificació un cop legalment sigui efectiva. 
 
Atès l’informe favorable de l’Arquitecte Tècnic Municipal de data 17 de setembre de 2014 
 
Vist l’informe emès pel Secretari de la Corporació en data 19 de gener de 2015, 

Atès que la normativa aplicable està constituïda per: articles 85 a 100 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i articles 117 i 118 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; arts. 22.2, apartat c) 
i 47.2, ll), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquest últim amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la 
modernització del govern local.  

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 22 de gener de 2015, 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer.- APROVAR INICIALMENT la proposta de modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbanística de Vallirana, consistent en transformar l’ús dotacional (d.p.) en us comercial (z.c.) i 
augmentant el sostre edificable en part de la finca enfront del carrer Major nº 20 de Vallirana 
 
Segon.-  Sotmetre l’esmentada proposta de modificació del Pla General d’Ordenació Urbanística a 
exposició pública per termini d’un  mes,  mitjançant  anuncis  en el  Butlletí  Oficial  de  la Província, 
a  un dels  diaris  de major divulgació al municipi i a la pàgina web de l’Ajuntament de Vallirana 
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Durant   aquest  temps  l’expedient  romandrà  a  disposició   de qualsevol  persona que vulgui 
examinar-lo, a fi i efecte  que  es puguin formular les reclamacions i al·legacions procedents. 

Tercer.- Traslladar el present acord als serveis tècnics municipals, per al seu coneixement i als 
efectes procedents. 

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

SRA.ROSA M. CAMPOS: Intervé i manifesta que voldria saber quina es l’ empresa que si vol posar en aquest indret , si 

es un altre supermercat?. Continua dient que com ja ha dit altres vegades no els hi fa gracia que l’entrada de poble 

estigui plena de supermercats, si ja n’hi ha un i ara un altre davant... comenta que els comerciants tampoc deuen estar 

gaire contents amb aquest tema. 

SR. J. ALEMANY:  Intervé i manifesta que aquest tema és mes important del que sembla, ja que es un canvi del 

panorama de la dinàmica local. La seqüencia ha estat molt clara, a finals de 2011 hi ha aquell intent d’acord de 

suspendre tot l’aparcament  de l’àmbit central del carrer Major, i  més a més la creació d’aparcaments de pagament a la 

resta, això va lligat a que un dilluns de desembre apareixen aquelles tanques i cintes de policia que impedeix a la gent de 

poder accedir a aparcar. Continua dient que a partir d’aquell dia molta gent de les urbanitzacions ja no baixen perquè 

se’ls ha creat un problema i ja no proven ni de baixar, abans aquest problema no el tenien. Ara el fet d’obrir en el sector 

del xocolata un sector comercial, i ara un segon centre a Mas Culleretes, el que farà serà acabar de tirar pel terra tot el 

comerç local, ja que la gent no anirà a aparcar a l’entrada del poble i vindrà a comprar al centre. Continua fent una 

explicació sobre aquest tema dels aparcaments, i diu que el comerç de Vallirana no és un comerç per quatre o cinc mil 

habitants, potser queda just pels 15.000 que som, però si que és un comerç que pot donar joc a 15.000 habitants. Ara es 

desmunta tota aquesta idea que era crear i mantenir l’eix comercial del carrer Major, i Miquel Batlle i tothom tingués els 

seus aparcaments. Lamenten que aquesta sigui la idea a que porta aquest Equip de Govern. Manifesta que el vot del seu 

grup serà en contra. 

SR. J. MILÀ: Intervé i manifesta que si alguna cosa ha aprés aquests anys en política és que mentir és gratis, es 

absolutament gratuït. Recorda un parell de coses, en primer lloc ha sentit repetidament en el Ple i és segueix amb el 

mateix, comenta que no fa gaire li va entregar al Sr. Alemany en format imprès tots els informes de comerç que ells van 

encarregar per un valor de quasi 50.000 euros sobre la situació del comerç de Vallirana, i està parlant de l’any 2008-2009 

i per tant diu que no sap en quin mon viu el Sr. Alemany. Una de les dades significatives d’aquest estudi era que 

l’enquesta ja destacava que la majoria de les persones comprava fora del municipi. Li va comentar que es llegís els 

informes però pel que és veu, no ho ha fet perquè continua insistint en el mateix. També li ha fet gracia una cosa, ja que 

el record que ell te dels aparcaments, no és precisament que s’hagués posat a sobre la taula qualsevol proposta de 

pagament, hi havia uns estudis, el que si recorda és el maltracta personal, i la manipulació que es va fer d’aquest tema 

envers alguns regidors d’aquest Equip de Govern, això ho recordarà tota la vida, i les trucades a casa seva a les nits, i el 

que era una maniobra orquestrada com s’havia fet en el passat fa molts anys d’atacar a un equip de govern legítimament 

escollit i fent manifestacions al carrer per intentar fer-los fora, això no va funcionar, però el segueix amb el tema, li 

demana que es llegeixi els informes que va encarregar. 

SR. J.URREA: Intervé i responent a la Sra. Campos, diu que el nom de l’empresa no li pot dir, tot i que te nom, però 

l’acord amb els propietaris tot i que esta pràcticament lligat encara signat, per lo qual encara no és pot dir res, comenta 

però, que es una empresa prou coneguda per tothom. 

Pel que fa al Sr. Alemany que diu que s’ha fet un canvi del panorama local hi ha fet una petita exposició, tot una 

seqüència que comença al 2011, però comença i acaba, perquè el que va passar és com s’ha dit una manipulació, 

pressió, amenaces amb els comerciants perquè pengessin cartells, però el que està molt clar i ara vist amb perspectiva 

que la gent ho valora positivament. Explica que en breu s’iniciarà la construcció d’aquet Mercadona, i que tothom sap el 

que ven i els preus als que ven aquesta empresa. Creu que el que han de fer els comerciants es adequar els preus, ja 

que des de el 2010 es parla de la construcció del Mercadona a Vallirana. No obstant això ells com Equip de Govern quan 

es plantegen una operació d’aquests tipus i estant parlant amb un operador o un propietari d’un terreny a Vallirana, el que 

han de fer és veure el benefici social i no només el privat, per això estan aquí. Anuncia que Mercadona ja ha demanat 
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tots els permisos, que si tot va be les obres començaran el mes de març i s’obrirà al públic el mes de setembre, que 

l’Ajuntament es queda un terreny al qual si construirà un skate Park per la gent de Vallirana i això ho paga Mercadona i 

també els hi faran unes pistes de Petanca  que son molt necessàries  ja que les que tenen els hi queden petites i aquest 

Club el que vol es federar-se i competir i per tant els hi aniran molt be.   

Tot seguit present aquest altre que també te la seva vesant social que és l’important, el que dona pes i el que els hi 

hauria d’agradar i motivar. Explica que els hi venen els propietaris de Can Culleretes i els hi demanen poder fer aquest 

canvi per poder encabir en aquest cas un supermercat, en principi ja hi estan d’acord però veuen la part social, es a dir 

quin es el benefici del qual en podrà gaudir la gent del poble. Com ja s’ha dit es preveu obtenir una contraprestació social 

pel municipi i es proposa l’adquisició de la finca anomenada “fabrica del cotó” que no es poca cosa, estant parlant de 

l’edifici que hi ha al final del carrer de la Riera, que nomes la nau nova son dues plantes de 600 m2. es a dir 1.200 m2 i la 

nau vella 300 o 400 metres més la masia, estant parlant d’un senyor equipament, es tracta d’un terreny amb qualificació 

d’equipament cultural, amb una edificació i en una zona que pot donar molt de joc. Això val molts diners i no els hi costarà 

res, aquesta és la part social. Continua dient que hi ha molts equipaments a Vallirana que fan falta i que estan a precari 

des de fa molts anys i estant cridant que s’han de millorar, posa com exemple la Biblioteca ja que la fundació que portava 

aquest tema de la Caixa Penedès, ja no existeix, i ara el Banc de Sabadell és una entitat que només vol obtenir diners. 

De aquesta manera es pot rehabilitar aquesta fabrica i destinar perfectament d’una biblioteca, pensa que tothom hauria 

d’estar molt content d’aquest fet. 

SR. D. FERRER: Intervé i manifesta que en l’acord diu que el 15% de l’aprofitament urbanístic es valora en 23.000 euros, 

demana que li expliquin a que es refereix aquest valor. 

SR. J.URREA: Intervé i respon que don dues coses diferents a banda dels 23.000 euros i això es la Llei, el que ells diuen 

quina contraprestació social tenim, independentment del que marca la Llei, la Llei diu el 15% estipulat amb el que toqui. A 

banda d’això ells exposen la necessitat i la possibilitat de que s’adquireixi aquesta finca i es cedeixi com a contraprestació 

social i la propietat hi està d’acord. 

Explica que per fer tota aquesta operació han anat a parlar amb els Serveis Territorials de la Generalitat, es a dir que no 

es “tiren a una piscina buida” i això en principi està beneit per tots els tècnics, continua dient que de tota manera  això és 

el primer pas. 

SRA. ALCALDESSA: Intervé i manifesta que vol destacar que  estan treballant més que mai amb el comerç, per 

dinamitzar-ho de diferents maneres, comenta el que han fet amb Serveis Socials de posar a disposició de les targetes de 

la Unió de Botiguers per tal que poguessin fer les compres els usuaris de serveis socials. Explica que van aconseguir una 

subvenció per part de la Caixa de 15.000 euros i això es va fer mitjançant unes targetes de la Unió de Botiguers, i les 

persones podien anar de forma totalment anònima a les diferents botigues. Ttambé els vals dels treballadors del fons 

social  per un import de 18.000 euros, que ja es el tercer any que es fa. Comenta que és van donar als comerços de 

Vallirana tickets gratuïts per utilitzar el Vallibus per tal de fer difusió del transport públic  que  ha tingut una acollida molt 

positiva. També el recolzament que s’ha fet des de l’Ajuntament a les diferents activitats que s’han fet des de la Unió de 

Botiguers , com pot ser la nova mascota que ha estat a diferents festes i fires de municipi i la festa de Halloween. 

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), l’abstenció del  PP (2 

vots), i els vots en contra de CiU (6 vots). 

 

6.- PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE CATALUNYA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE VALLIRANA, 
PER RECLAMAR LA RESPONSABILITAT  DE LA GENERALITAT EN EL 
MANTENIMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL 
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Llegeix i explica aquest punt la Regidora Sra. Ruth Moreno Salazar. 
 
 
El Grup Municipal Socialista EXPOSA: 
 
El Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, aprovat pel Govern i 
presentat al Parlament el 2 de desembre de 2014, no contempla cap partida destinada al 
finançament de les escoles bressol municipals. 
 
L’actual marc normatiu regula la plena responsabilitat de la Generalitat en la creació i el sosteniment 
de les escoles bressol municipals i la col·laboració dels ajuntaments en la construcció dels 
equipaments i la gestió d’aquest servei públic.  
 
En aquests moments, malgrat la gravetat de la manca de finançament de la Generalitat, són 546 els 
ajuntaments que compten amb aquest servei educatiu públic oferint a les famílies més de 57.000 
places (en 929 centres). A Vallirana en l’actualitat hi ha 136 places publiques. 
 
És per això que cal reprendre com a objectiu de primer ordre el lideratge, la promoció i la 
coresponsabilitat de totes les administracions públiques, respecte a aquesta etapa educativa.  
 
El compromís històric del Govern Autonòmic amb el món local, per al sosteniment de les escoles 
bressol de titularitat municipal, existia molt abans dels acords parlamentaris. Així l’any 2001 la 
Conselleria d’Ensenyament col·laborava amb 600.-€  i, posteriorment, va signar amb les Entitats 
Municipalistes tres Acords Marcs per formalitzar la contribució econòmica amb tots els municipis per 
un igual, en funció d’uns mòduls econòmics per  
cada plaça: Acord Marc de 21 de gener de 2002 (1.400.-€/plaça/funcionament/any), Acord Marc de 
14 de febrer de 2005 (1.800.-€/plaça/funcionament/any i 5.000.-€/plaça/creada) i Acord Marc de 19 
de novembre de 2010 (1.800.-€/plaça/funcionament/any) vigent fins al 31 de desembre de 2011. 
 
A partir del 2012, el Departament d’Ensenyament va decidir reduir un 51% la seva aportació (de 
1.800.-€ a 875.- €) i diferir el pagament d’aquests imports “retallats” a les diputacions (a partir del 
curs 2012-13) la qual cosa ha generat desigualtats territorials (el cost plaça s’ha finançat de diferent 
manera en funció de la dotació provincial) i el trasllat exclusiu del finançament al món local. 
 
A nivell de Vallirana hem cobrat 
 
FUNCIONAMENT DE EBM 
 
2009/2010 - Generalitat: 473.400 euros (1.800 euros/alumne) 
2010/2011 - Generalitat: 446.400 euros (1.600 euros/alumne) 
2011/2012 - Generalitat: 357.500 euros (aquesta subvenció de data 30.08.2013 que 
estava pendent ens ha arribat a finals del 2014) 
2011/2012 - Diputació 83.217,75 euros (Programa complementari) 
2012/2013 - Diputació 76.907,25 euros (Programa complementari) 
 
FUNCIONAMENT DE EBM DIPUTACIÓ 
 
Funcionament EBM 2012 - Diputació: 5.494 euros 
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Funcionament EBM 2013 - Diputació: 4.633 euros 
Funcionament EBM 2014 - Diputació: 5.903 euros 
 
Aquesta realitat es contradiu amb els acords parlamentaris ja que els Pressupostos aprovats pel 
Parlament de Catalunya hi ha anat constant, al llarg dels darrers anys, una partida finalista destinada 
a les “llars d’infants de titularitat municipal”. Així, el pressupost 2012 es va aprovar amb una partida 
de 47M d’euros, el 2013 es va prorrogar el pressupost (per tant, amb el mateix import de 47M 
d’euros) i al 2014 el Parlament va destinar 45M d’euros per a les places de les escoles bressol dels 
ajuntaments.  
 
Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament de Vallirana ACORDA:   
 
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat, com a Comunitat Autònoma amb competència plena 
en matèria d’educació, el manteniment de l’actual xarxa pública de llars d’infants municipals atenent 
a la seva responsabilitat institucional. 
 
SEGON.- Demanar al Govern de Catalunya la restitució immediata de la partida pressupostària 
finalista del Departament d’Ensenyament per al finançament del servei públic d’escoles bressol 
municipals, per tal de cobrir com a mínim un mòdul econòmic de 1.600.-€ per 
plaça/funcionament/any, i comprometre's a augmentar-ho progressivament fins als 1.800.-€ 
plaça/funcionament/any. 
 
TERCER.- Reclamar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment dels pertinents convenis, 
segons el que estipula la Llei d’Educació de Catalunya, incorporant una estabilitat temporal i la 
corresponent clàusula de garantia de compliment dels compromisos de pagament, per garantir la 
prestació del servei en les llars d’infants de titularitat municipal.    
 
QUART.- Sol·licitar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment de la convocatòria de beques 
amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’accés al servei. 
 
CINQUÈ.- Garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents derivats de les 
despeses realitzades en concepte de funcionament i places, despesa que correspon a la 
Generalitat, d’acord amb la petició formalitzada pel Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Educació a 
Catalunya.  
 
SISÈ.- Reclamar a la Generalitat quina ha estat la destinació dels 139 milions d’euros dels exercicis 
2012, 2013 i 2014, anys en els que la conselleria d’Ensenyament tenia assignada una partida 
finalista per aquests centres sense que s’executés cap via de finançament.                   
 
SETÈ.- Notificar l’acord d’aquest Ple al Govern de l’Estat,  a la Conselleria d’Ensenyament, a la 
Mesa del Parlament i el grups presents al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes del 
país, les associacions educatives i AMPA del municipi. 
 
No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més convenient 
 
SR. IVAN GARCIA: Intervé i manifesta que el vot del seu grup serà favorable, ja que al final el que s’està demanant és  
que la Generalitat sigui responsable amb les escoles bressol. Continua dient que son uns incompresos amb la 
Generalitat , que s’hauria de saber el que es fa amb els diners i per això no n’hi ha per les escoles dels Ajuntaments. 
Comenta que només el pressupost que s’ha retallat aquest any de 44 milions és el que han costat les tres eleccions 
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anticipades de  CiU a Catalunya, més 8 milions d’euros de la consulta, total 51 milions euros, és a dir que aquesta 
despesa és més gran que el que es destina amb cobrir les places de les escoles Bressol. Continua dient que ara tenen 
pressupostos nous a la Generalitat i han dotat de 17 milions d’euros per fer matèria exterior i augmentar la plantilla, en 
ambaixades a Roma, Viena i d’altres, 168 places més d’inspectors de tècnics especialistes per tenir una Hisenda pròpia... 
Es a dir que la Generalitat te diners per fer unes estructures per una futura independència, quan encara no s’han fet les 
eleccions i no saben el resultat. De moment deixen les escoles bressol sense diners. 
Diu que al 2014 segons dades de Invertia Expansión, a la sanitat i l’educació,  Catalunya encapçala les retallades amb 
sanitat i educació amb més d’un 10% en sanitat i un 5’7% en educació. Per últim s’han de queixar més a Madrid perquè 
només els hi ha donat 9.460 milions d’euros del Fondo de Liquidez Autonòmica, els hi han perdonat els interessos que 
suposen 525 milions d’euros que més o menys és el que costen els Consells Comarcals a Catalunya que CiU no vol 
tancar i quasi 9.500 milions d’euros se’n han anat una part a cobrir venciments dels bonos patriotes on els pensionistes i 
jubilats els estalviadors han posat els seus diners amb bonos de la Generalitat, i quan arriben venciments,  sinó és pel 
fons de liquides autonòmic de l’Estat, aquesta gent ara estaria sense un euro. 
 
SR. J. ALEMANY: Intervé i manifesta que li sembla impossible que el Sr. Ivan Garcia faci els discursos que fa. Anant a la 
Moció diu que estan d’acord amb les demandes municipals també pel que fa al tema de les escoles bressol, ja que fa 
massa temps que els municipis han de fer front a despeses de competències que no els hi pertanyen i per les quals no 
reben un ingrés. Continua dient que aquí si que li dona la raó al Sr. Ivan Garcia,  de que no es pot  avui dia fer aquests 
tipus de Moció de contingut econòmic, demanant a la Generalitat més pressupost  sense fer cap menció al dèficit fiscal, i 
sinó canvia tot plegat i això que estan fent i estant sembrant  per poder recollir, espera que ben aviat, per poder tenir 
aquestes estructures d’estat i per ser reconeguts, si no fan això aviat no se’n sortiran, per tant si en aquesta Moció no 
s’incorpora algun preàmbul que faci referència al fet d’aquest dèficit fiscal existent, el vot del seu grup serà l’abstenció  

 
SR. J. MILÀ:  Intervé i manifesta que abans deia que mentir es gratuït, però la veritat es que  l’agosarament de la 
ignorància és espectacular. Comenta que el Sr. Ivan Garcia, és un senyor que porta uns quatre anys de regidor i les 
dinàmiques de fora les porten aquí i acaben dient unes barbaritats de “cal ample”. Pregunta si el púbic assistent a entès 
que ell ha dit que el Sr. Ivan Garcia és un ignorant. Continua dient que va barrejant conceptes i números, treu els 
Consells Comarcals i altres coses. Li demana que s’ho miri be,  i que les quantitats a que ha fet esment son d’aquí, que 
després van allà i a sobre després els cobren interessos per tornat un altre vegada i això son diners que han pagat els 
catalans. Diu que parlant de diners, estant davant d’una situació un tothom parla de coses d’aquestes, però ningú recorda 
que despresa i corrents amb un Sr. que es diu Florentino Pérez se li van paga  1.300 milions d’euros per un xiringuito que 
va muntar davant de la costa de Tarragona, i que aixó es més que la inversió d’obra pública en infraestructures d’aquest 
any a Catalunya. Respecta al Pressupost, diu que es miri l’últim,  ja que li sembla que les dades les te d’abans de l’últim 
acord entre ERC i CiU.  Esta d’acord amb aquesta Moció però també troba a faltar, perquè per a ell tot esta relacionat 
una referència al dèficit fiscal, no li val a dir com es fa repetidament que la Generalitat és un ens que està aïllat, que 
funciona sol i que els diners que té els hi plouen del cel i no és d'aquesta manera, tots ho saben i tots ho haurien de saber 
entre d’altres coses perquè alguns dels partits polítics que estan per aquí o que han representat en algun moment  son 
els que van pactar el model de finançament actual, i això va ésser el tripartit. Recomana  que una menció al dèficit fiscal 
que pateix el país si poses, perquè sinó estan dient una part de la veritat no tota. Demana als seus companys de govern 
que tinguin  present el que ha dit. Com ja ha dit més d’una vegada fem-ho més senzill tot plegat, facin responsables als 
catalans de la gestió dels nostres diners quan en realitat els gestionin no quan gestionen els diners que els hi donen els 
altres que per cert i tornant a recordar coses que han fet els governs de Madrid no només del PP, sinó del PSOE, que es 
aquella típica trampa de transferir competències i no transferir els diners,  això s’ha fet repetidament durant molts anys, i 
aquí parlarien de benestar social i més coses. 

 
SR. IVAN GARCIA: Intervé i manifesta que ell viu be essent ignorant perquè d’aquesta manera no se’n entera de moltes 
coses i ja li esta be. Li comenta al Sr. Milà que li agrada el gir aquest que te cap a l’esquerra, ja que es possible que es 
segueixen veien aquí asseguts molts anys, i també li agraden les critiques que fa a d’altres partits. Diu que la informació 
que té es del dia 29 de gener de 2015 o sigui que són  d’avui. Continua dient que ell no esta discutint si les estructures 
d’estat estant be o malament sinó que està discutint que la Generalitat està gastant una diners amb alguna cosa quan 
encara no han arribat les eleccions. Pregunta que passa si es gastant uns diners  i després quan vinguin  les eleccions no 
guanyen? 
 
SR. J. MILÀ:  Intervé per deixar clar que els Pressupostos encara no s’han aprovat, ho diu perquè és important seguir els 
passos, saber on som, aquí hi ha hagut un acord d’última hora que s’ha de passar pel Parlament. 
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SR: D. FERRER. Intervé i li diu al Sr. Ivan Garcia que l’Agencia Tributaria Catalana és una agencia tributària que no es 
inconstitucional i per tant fa una tasca delegada amb unes competències delegades que estan a la Llei, li recorda que el 
frau fiscal a Espanya, el govern del PP li sembla que te alguna cosa que dir, és del 25%, el que està fent el govern amb 
les places que ha tret, es convocar unes places de 185 inspectors per veure si el frau fiscal es pot reduir en base a més 
inspeccions, per tant quan faci esment a aquestes coses de forma tant gratuïta li demana que primer si informi millor. 
 
SR. IVAN GARCIA: Intervé i diu que avui ha sortit una noticia que deia que l’Agència Tributària Antifrau de Catalunya 
“pierde fuelle”, comenta que s’ha recaptat un 30% menys que any passat de frau fiscal a Catalunya, no sap d’on son els 
que estan al “mando” ni qui son.  
 

Es rectifica la Moció l’apartat primer i els punts primer i  setè quedant redactats de la següent 
manera:  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 de 2014, no contempla cap partida destinada al finançament de 
les escoles bressol municipals. 
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat, que resolgui d’una vegada per totes el dèficit 
amb Catalunya per tal que com a Comunitat Autònoma amb competència plena en matèria 
d’educació, el manteniment de l’actual xarxa pública de llars d’infants municipals atenent a la 
seva responsabilitat institucional. 
SETÈ.- Notificar l’acord d’aquest Ple al Govern de l’Estat,  a la Conselleria d’Ensenyament, a 
la Mesa del Parlament i el grups presents al Parlament de Catalunya, a les entitats 
municipalistes del país, les associacions educatives i AMPA del municipi. 
   
SRA. ROSA M. CAMPOS: Intervé i manifesta que ells anaven a votar a favor,  però amb aquesta modificació que els hi 
donen la culpa al PP  lògicament votaran en contra. 

 
SRA. ALCALDESSA Intervé i manifesta que la culpa tant és del Govern de l’Estat com de la Generalitat de Catalunya i 
que al final alhora de prioritzar es prioritzen altres polítiques que no son les escoles bressol. D’aquí neix aquesta Moció de 
que hi ha altres prioritats i no s’ha esta atenent de la forma que s’havia acordat, el finançament de les escoles bressol i al 
final aquest finançament l’està fent l’Ajuntament i les famílies. 
 
SR. A. GARCIA:  Intervé i manifesta que creu que la veu d’ICV també s’ha de sentir, considera que aquí el que s’esta 
vetllant es pels interessos del poble de Vallirana i ha l’introduit que cada administració aporti la part de diners que li 
correspon, tothom hi haurà d’estar d’acord. No es tracta de dir si una administració es pitjor que l’altre, sinó de vetllar pels 
interessos del municipi. 
 

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 els 

vots en contra del PP (2 vots), 

 

Nº 7.- MOCIÓ CONTRA ELS DESNONAMENTS DE HABITATGES 
 
Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa. 
 
Atès que la crisi econòmica i financera ha afectat desproporcionadament als més pobres i 
vulnerables, que van ser els últims en ingressar als mercats hipotecaris i els primers en patir les 
conseqüències d’aquesta.   

 
Atès que l’especulació urbanística és una de les causes directes de la crisi, havent condemnat a 
l’endeutament massiu a moltes famílies i una posterior catàstrofe econòmica generalitzada. El 
panorama econòmic actual ha abocat a moltes unitats familiars a perdre el seu habitatge a mans de 
les entitats financeres, no havent-hi alternatives que garanteixin l’accés a una vivenda digna. 
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Atès que el Ple de l’Ajuntament de Vallirana de 28 de març de 2012 va declarar Vallirana com a 
ciutat activa i compromesa en la prevenció de desnonaments per dificultats econòmiques, i en 
defensa del dret de l’habitatge i va aprovar la creació d’una comissió mixta de treball per trobar 
solucions dignes per les famílies afectades. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Vallirana de 14 de gener de 2014, va aprovar una Moció per la 
sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans 
empreses. 
 
Atès el dictamen de la Comissió informativa celebrada el 22 de gener de 2015. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Instar al Govern d'Espanya a una suspensió dels desnonaments de la residència 
habitual al que es puguin acollir tots els col·lectius veritablement vulnerables. 
 
Segon.-  Fins que no es decreti la suspensió descrita, l’Ajuntament pren les següents accions: 
 
- Assessorar als afectats/des pels processos d’execució hipotecària en l’Oficina Municipal d’Atenció 
al Consumidor. 
 
- Deixar d’operar amb aquelles entitats bancàries que promoguin desnonaments de la residència 
habitual de persones empadronades en aquest municipi. Aquest cessament d’operacions es 
realitzarà de forma immediata per aquells productes bancaris no subjectes a cap tipus de 
penalització per rescissió contractual.  
 
- Declarar la nostra disconformitat a que la Policia Local presti suport a la policia judicial en el 
llançament de les persones empadronades de la seva residència habitual. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acords a la Comissió d’habitatge del Congrés dels Diputats, a la 
Mesa del Parlament de Catalunya, al Cap de la Policia Local i als directors/es de les entitats 
bancàries que disposin d’oficines en aquest terme municipal. 

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

 
SRA. ROSA M. CAMPOS: Intervé i manifesta que el tema dels desnonaments, fereix la sensibilitat de qualsevol, ja que 
no es vol ni imaginar la sensació de la gent quan perd la seva casa. De tota manera hi ha un punt que diu “Instar al 
Govern d'Espanya a una suspensió dels desnonaments”, ella entén que hi ha una hipoteca entre un banc i un 
particular que ha d’estar protegit per la Llei, ja que sota la Llei estem tots, creu que no es factible que el Govern digui 
ara intervinc i aquests contractes que no s’acompleixin. Continua dient que estaria be que el Govern intercedeixi 
però d’un altre manera i no com és planteja, una de les coses que s’hauria de fer és derogar la Llei que va impulsar 
la Sra. Chacón de desnonament exprés, aquesta s’hauria de reformar. 
L’altre punt que també l’escandalitza es el de “La nostra disconformitat a que la Policia Local presti suport a la policia 
judicial”, vol entendre que no estaran interferint en les obligacions que la Policia Local tingui, pensa que si la Policia 
Local te una obligació determinada, s’imagina que des de l’Ajuntament no els estaran coartant. 
 
 
SR. IVAN GARCIA: Intervé i manifesta que és crea al 2012, es declara Vallirana com a ciutat activa i compromesa en la 
prevenció  dels desnonaments, això està molt be, es creua una Taula de desnonaments, a la qual ell ha assistit alguna 



16 

 

16 

 

vegada, passant 3 anys quasi 4 i a quatre mesos de les eleccions, aproven assessorar als afectats en processos 
d’execució hipotecaria,  ara,  no quan es crea la Mesa, i es veu aquest problema. 
Continua dient que diu “Deixar d’actuar amb les entitats bancaries....”, això es diu “autarquia”, es a dir que entén que 
l’Ajuntament no tindrà les operacions bancaries amb entitats del municipi, perquè si fan cas d’això que votaran, com 
aquestes entitats deixin fora a veïns d’aquí, no treballaran amb ells, com ho faran no tornaran els diners? S’aniran a 
l’oficina del banc del costat. Els explica per si no ho saben, qui  fa fora no es l’oficina ni el director de la mateixa, sinó que 
hi ha un departament jurídic extern, que son els que fan tots aquests tràmits. 
Comenta que pel que fa a la Llei Chacón, te nassos  que diuen que quan tornin a governar, i quan ho van fer-ho aquesta 
ministra de vivenda,  va promoure la creació de 10 jutjats per agilitzar els desnonaments. En aquell moment el PP va fer 
un decret el nº 6/2012, de mides urgents,  on es protegia als deutors hipotecaris sense recursos, i s’establien diversos 
mecanismes amb el propòsit de restablir la reestructuració de la deute. (Tot  seguit llegeix un text d’aquesta Llei) 
 
SR. T. GIBERT: Intervé i manifesta que ell volia comentar una cosa similar al que ha dit la Sra. Campos,  però en el sentit 
totalment contrari, diu que la Moció que els hi van passar a la Comissió Informativa, es diferent de la que aproven avui, 
sobretot pel que fa al punt de la Policia Local, ja que a ell li va agradar, tot i que sap que no es possible, però no estava 
malament tenir la valentia d’ordenar a la Policia Local que deixi de prestar suport a la Policia Judicial, no cal que ho 
expliquin, no es pot dir que no ho facin però si que a vegades hi ha emergències al municipi que poden evitar que s’hagi 
d’ajudar a fer un desnonament. 
 
SR. J. MILÀ: Intervé i recorda que a data 13 de desembre de 2014 els desnonaments han augmentat un 22% envers a 
l’últim trimestre de 2013, una dada que ha pujat. Segona dada a partir del 2008 i agravant-se el 2012 amb una decisió de 
l’Euro grup d’aportar cent mil milions d’euros al rescat de la Banca Espanyola, que recorda que es diner públic, perquè 
prové del moviments de fons dels estats que s’ha aportat a aquests Bancs que desnonen, i aquí reclama al capitalisme 
pur u dur que diu que els Bancs quan et deixen diners et cobren interessos. Li agradaria preguntar a aquests senyors que 
manen seguin la mateixa regle de tres quan aquests bancs tornaran a la gent d’aquest país aquests diners amb 
interessos que els hi ha donat, creu que tindria la seva gràcia ja que si els hi expliquen les regles, qualsevol de nosaltres 
pot anar a un banc i demanar un crèdit i ja veuran el que els hi diuen. (Continua fent una explicació sobre el tema) 
 
SR. IVAN GARCIA: Intervé i  li diu al Sr. Milà que s’han donat majoritàriament diners a les caixes i no als bancs. Explica 
que el que s’ha fet ha estat garantir els diners de la gent que tenia els saldos, els dipòsits, etc. etc. Segon les entitats que 
han rescatat han anat tots els directius fora, no n’hi ha cap. Tercer, li agrada el gir aquest que dona a l’esquerra en contra 
dels bancs. Per últim el Banc d’Espanya a dia d’avui, diu que els desnonaments en habitatges es van reduir un 11% fins 
al juliol, el que s’hauria de fer es diferenciar quan es diu que hi ha un desnonament, si es d’una primera vivenda, d’una 
segona, d’un local, d’una plaça de pàrquing...... .Continua dient que el tema de la Policia Local està molt be però que el 
dia que vagin a casa seva i es trobin un “ocupa a dins” i truquin a la Policia o vagin al jutjat, recordarem lo divertit que es 
que la Policia Local no escolti a la Policia Judicial. 
 
SR. J. MILÀ: Intervé i diu que continua barrejant les coses, el concepte de desnonament, es un concepte clar i diàfan , 
amb aquest concepte ningú parla de ocupes ni d’aquestes coses, queda clar. Segon, aquest equilibri entre protegir els 
comptes..... aquí el tema és sigui qui sigui perquè aquí de Caixa ja no en queda cap, es igual la qüestió es que aquestes 
quantitats de diners públics han anat a parar a entitats bancaries que segueixen desnonant i aquests diners. Continua 
dient que posaria la ma al foc de que ningú ha pensat en tornar-los. Tercer, al final i no es que sigui molt d’esquerres ja 
que això ho publicava el País, hi ho deia el redactor Cap, deia: “Grècia el rescat de Grècia va ésser el rescat dels bancs 
que d’alguna manera absolutament descontrolada van donar diners”,  i no és el rescat de Grècia, és el recat dels bancs 
que van donar diners, per tant  aquí paz i després gloria. 
 
SR. J. MILÀ: Intervé i manifesta que no es poden anar barrejant les coses com fan alguns, comenta que estan aprovant 
una Moció contra els desnonaments d’habitatges, no han parlat ni de naus industrials ni de places de pàrquing ni res 
d’això. Quan diuen que els hi preocupa es que les famílies perdin l’habitatge no estant parlant de si perdent l’apartament 
a Torremolinos, sinó que estan parlant de famílies i que perden la vivenda on viuen amb els seus fills. 
 
SRA. ALCALDESSA. Intervé i manifesta que anava a fer el mateix comentari que ha fet el Sr. Gibert, que estan parlant  
d’una Moció sobre desnonaments de la residencia habitual. Diu que ells com a polítics creu que tenen el deure de fer tot 
el que estigui a les seves mans i possible dins del marc normatiu per tal de poder ajudar a aquelles persones que ho 
estant passant pitjor, creu que és una evidència que moltes persones en aquest país ho estant passant molt malament, 
això es una situació que com ha dit la Sra. Campos ningú voldria passar-ho  ja que és un drama. Veu que dins d’aquest 
Ple també hi ha gent que defensa als bancs. 
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Explica que tal i com ja ha comentat moltes vegades fins a aquest moment la situació econòmica de l’Ajuntament era la 
que era, poc a pot van millorant, tampoc poden començar a gastar massa, perquè llavors la situació no serà sostenible, 
però si que poden ser més selectius amb els bancs que treballen, i llavors el que si que volen es que els bancs amb els 
quals estant treballant no desnonin a les persones que estiguin empadronades a Vallirana i que tinguin la seva residència 
habitual a la nostre població. Creu que poden fer-ho , ho han de fer i tenen que donar la cara per aquesta gent i s’han de 
posar al davant,  és la seva feina i la seva tasca, potser d’altres coses no les poden fer, però això sí.  
Responent el motiu pel qual ara posen l’oficina municipal d’Atenció al Consumidor, doncs perquè podran formar-se amb 
aquest tema, i llavors tindran un coneixement que fins ara no tenien. Ara és el moment, i per aquest motiu ho passant pel 
Ple. 
 

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 8.- MOCIÓ DEL PARTIT POPULAR VALLIRANA SOL·LICITANT AJUDA ECONÒMICA 
EXTRAORDINÀRIA PER LA CONTINUÏTAT DEL REFUGI L'AMISTAT 
 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Ivan Garcia Martín de Madrid,  i abans de començar a 
llegir la mateixa fa uns petits aclariments, de com han anat tots els tràmits que s’han fet amb 
l’Ajuntament, a través del regidor Sr. Antoni Garcia, abans d’arribar a  aquesta Moció,  i de que han 
rebut la callada per resposta. 
 
El refugi l'amistat és una associació amb 28 anys d'antiguitat, des del 2001 registrada oficialment en 
el registre d'associacions de la Generalitat. 
 
Durant tots aquests anys s'ha finançat principalment de les quotes dels seus socis, uns 200, així 
com ajudes i donacions econòmiques i de material per part dels veïns .Mai, segons manifesten, han 
sol·licitat subvenció ni cap ajuda al consistori. 
 
Des del refugi "L'amistat" porten molts anys exercint la seva activitat, donant servei directament i 
indirectament a molts gossos i gats abandonats al municipi, des de gent que els deixa abandonats a 
la porta, animals que són redirigits al seu refugi per part de la policia local, quan són trobats 
abandonats o quan els ciutadans preguntenque fer amb el quan troben un. 
 
El refugi està fent una important tasca en el municipi, forma part d'una manera molt activa, fent en 
moltes ocasions, de servei de gossera municipal, un servei que fins ara ho han pogut anar 
sufragant, però que s'ha tornat  insostenible. 
 
A mitjans de  2014 es van detectar suposades irregularitats en la gestió de l'associació, 
suposadament per part de la tresorera, la qual, suposadament no han presentat els comptes al 
registre corresponent, no s'està donant compte ni accés als ingressos que té l'associació , etc ... tots 
aquests fets s'han posat a disposició de les autoritats amb la preceptiva denúncia per part de la 
presidenta el 27 juny 2014 davant el jutjat numero 3 de Sant Feliu de Llobregat. Còpia que posem a 
disposició dels grups municipals. 
 
Per tot el que ha passat i exposat, El Refugi es troba en una situació econòmica "in-extremis" on 
estan fent front de la seva butxaca nombrosos socis de les vacunes, xips, alimentació, pagament del 
lloguer, despeses veterinàries, menjar i molt important, no poden fer front a unes reformes de 
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condicionament que tenien previstes per l'increment que estan tenint en la recepció d'animals. 
Actualment ronda els 65 gossos i 14 gats. 
 
Per tot això, sol·licitem a través del nostre grup municipal a l'alcaldessa en representació de 
l'Ajuntament ia tots els regidors que componem el mateix, que atenguin i entenguin aquesta situació 
d'emergència excepcional i estudiïn la via oportuna per atendre aquesta petició, que l'associació han 
quantificat en 10.000 euros, import irrisori, quan es parla de la vida d'animals. 
 
I acabo amb una frase que he llegit en la documentació de l'associació, "Un País, una civilització es 
pot jutjar per la forma en què es tracta als seus animals". 
 
No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà el que cregui mes convenient. 
 
SR. J.ALEMANY: Intervé i manifesta que aquí es evident que hi ha un problema que s’ha de resoldre, el que passa 
és que la Moció no li agrada, ja que és una utilització de l’entitat del refugi. En aquesta Moció li falten antecedents, 
alguna cosa que digues el perquè ara ells la presenten, si es degut a que des de l’Equip de Govern no hi ha hagut 
cap tipus de voluntat a partir d’alguna gestí que s’hagi fet. Continua dient que pel que ell pel que ara ha pogut saber, 
tot plegat al marge d’alguna cosa que hagi pogut arribar, però el que més fort ha arribat es això mateix, per aquest 
motiu creu que aquí hi hauria d’haver-hi hagut una fase prèvia cap a l’Equip de Govern per tal de posar en 
antecedents i buscar formules i això no ho veu. Comenta que ells afavoriran un acord que resolgui aquesta situació, 
no sap en quina quantitat, i des de la seva banda estan d’acord en la solució que des de el govern es vegi factible 
per poder resoldre aquest tema, però no li agrada la manera, creu que es una utilització que es fa des del PP i que 
es una pena. 
 
SRA. G. RIBERAS: Intervé i manifesta que a l’igual que ha dit el Sr. Alemany està d’acord en que és un problema 
que s’ha de resoldre. Comenta que no només és el refugi de l’Amistat, sinó també els sense sostre que hi ha a la 
part de dalt. Creu  que no n’hi ha prou amb 10.000 euros, sinó que se’ls hi te que donar mes, s’han d’ajudar amb 
terrenys, amb voluntaris, en fer una difusió de la labor que fan, estant matins tardes, caps de setmana, festius, 
recollint mantes, recollint aliments, passejant els gossos, cuidant-los, etc. etc  i per tant se’ls te que fer molt mes cas. 
Continua dient que ella no sap la quantitat, però pensa que es podrien fer nous socis i també adoptar a alguns 
animals, j que n’hi ha moltíssims, i els gossos que hi ha a Vallirana, generalment son de gent que viu aquí. Continua 
fent una explicació sobre el tema). I demana fer una comissió per tal de solucionar aquest problema. 
 
SR. A. GARCIA: Intervé manifesta que com a regidor responsable li vol contestar al que ha dit el Sr. Ivan Garcia, 
comenta que el fet de dir que els animals son redirigits a aquest refugi per part de la Policia Local, a ell no li consta, 
ja que tenen un servei contractat i aquest és el que truquen quan troben algun animal abandonat pel carrer, que tant 
pot ser que s’hagi escapat de casa seva com que l’hagin deixat abandonat. 
Continua dient que la Moció diu: “El refugi està fent una important tasca en el municipi, forma part d'una manera molt 
activa, fent en moltes ocasions, de servei de gossera municipal, un servei que fins ara ho han pogut anar sufragant”, 
aquesta és la primera noticia que te. Al marge de la Moció també ha comentat que ja ha parlat amb responsables de 
l’Associació, explica que a l’estiu va parlar amb dos socis que venien preocupats per la relació que hi havia entre els 
associats, mai li van comentar que venien en representació d’aquest refugi. Quan es va presentar a la Comissió 
Informativa aquesta Moció li va comentar al marge de que la vulguis presentar si tenen un problema el més lògic es que 
ens reunim amb els responsables de l’Associació i es busquin solucions, també li va dir que encara que dijous hi hagués 
Ple podien quedar pel divendres o per la propera setmana. Vol que quedi clar que es una Associació de particulars que 
volen dedicar-se d’una manera molt noble i molt lloable acollir animals, que és la seva auto imposició, hi ha persones que 
els hi agrada fer d’altres coses. Diu que el 2012 que van visitar les instal·lacions amb la Sra. Alcaldessa, li van comentar a 
la presidenta si podia assumir la gestió d’acollida d’animals, ja que tenen contractada a una altre empresa que no es 
troba en el municipi de Valirana. El dia que es van reunir els hi van tornar a oferir la possibilitat de que aquesta Associació 
treballes amb  el municipi per poder oferir aquest serveis, i li van respondre que no podien. Demanar i posar contra la 
paret a aquest Consistori, dient si no ens doneu 10.000 euros  esteu fent una “animalada” , ell té interès, el que no està 
d’acord és amb la utilització que vol fer el Sr. Ivan Garcia d’aquesta qüestió. Comenta que aquesta Moció tal i com està 
escrita que l’únic que demana és que es donin 10.000 euros, potser els associats també tenen una responsabilitat en la 
gestió d’aquesta Associació, potser si son tants, també es poden comprometre una miqueta més i resoldre aquestes 
qüestions abans de que arribin a la situació de que ja no poden estar d’aquesta manera i per tant s’ha de recórrer als 
diners públics per solucionar un problema que ha anat creixen des de fa temps. Per la seva part continua posant de la 
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seva ma, portes obertes per parlar amb els representants autoritzats d’aquesta Associació per tal de buscar de quina 
manera poden col·laborar. 
 
SR. O. SUÑÉ: Intervé i manifesta que vol aclarir que en cap moment la Policia de Vallirana, ho diu com a regidor 
responsable, te l’ordre de portar cap gos a aquest refugi, ja que tenen una empresa contractada per aquest servei. 
Continua dient que  sí que es cert que hi ha algunes persones que s’adrecen a la policia, que s’han trobat algun animal i 
si hi ha algun tipus de refugi i ells els adrecen allà, però això no vol dir que es faci servir com a gossera municipal. 
Comenta que hi van haver 49 recollides per part de la Policia Local i totes elles portades al Caliu, la majoria gossos, parla 
del 2014, ara si ho fan amb caràcter personal és un altre cosa. 
 
SRA. G. RIBERAS: Intervé i li diu al Sr. Antoni Garcia, que aquesta gent no es dedica ni a la pintura ni a l’escultura, 
sinó que es dediquen a cuidar aquests animals que son de Vallirana i que per tant el problema no el tenen els sinó 
que el te l’Ajuntament. Son de gent del nostre poble que per dir-ho d’alguna manera no estan del tot civilitzats, i no 
poden agafar més animals perquè no tenen ni mes terrenys ni mes instal·lacions. Ella entén que les coses no es fan 
d’aquesta manera, però segurament no ho han sapigut fer d’un altre, però el problema el tenen. També sap que els 
veïns quan troben un gos el porten aquest refugi perquè saben que el cuidaran en canvi a un altre lloc, tot i que sigui 
legal, saben que el mataran, ja sap que la Llei diu que no es així però la realitat es aquesta. 
 
SR. A. GARCIA: Intervé i responen a la Sra. Riberas comenta que no pot tenir la certesa de que aquests animals 
siguin de Vallirana ja que  totes les recollides que han portat al Caliu alguns eren fins i tot de l’Hospitalet, son 
animals de Vallirana, perquè es recullen a Vallirana. Continua dient  que el que poden al·legar aquí, no es per 
defensar es que aquesta gent fan una tasca encomiable en defensa dels animals, molt be, però li pregunta si no li 
semblaria millor que obliguessin a que no sortís un animal del niu, sense que estigues identificat per tal de poder-li 
reclamar al propietari, doncs llavors s’ha d’insistir i fer campanya d’això, no dir es que aquesta gent al que es dedica 
és tant important que mereix tots els diners que se’ls pugui donar, perquè un altre persona del municipi no pensarà 
com ells, i ells aquí estan per defensar a tots els valliranencs 
 
SRA. ALCALDESSA: Intervé i manifesta que estan aquí avui per trobar una solució, de tota manera comenta que  
això demostra la distància que hi pot haver-hi entre els polítics i les persones, ja que a vegades parlem un 
llenguatge que es diferent. Aquí s’està parlant d’una Moció que no està correctament formulada. Ella entén 
perfectament que hi ha una molt bona voluntat d’explicar quina es la seva situació i lo malament que ho estan passat 
i que això s’intenta expressar en aquesta Moció, en aquest cas el PP l’única manera que pot participar en aquest Ple 
és portant una Moció, però certament te unes certes carències, es bo que puguin parlar d’un problema que tenen a 
Vallirana, que afecta a molts valliranencs ja siguin gossos o persones. Creu que el primer és reconèixer la tasca que 
fan com a voluntaris, totes les hores que hi dediquen i tot el que fan, es una tasca realment mol bona i necessària, 
també s’hauria d’intentar conscienciar a la gent que tenen gossos que els han de cuidar, recollir els excrements, 
portar-los lligats, ja que això genera un problema de convivència Pel que fa a la proposta que ha fet la Sra. Riberas 
de fer una comissió ho troba correcte. També els ofereix el poder fer difusió de tot aquest tema a través de 
l’Ajuntament, però s’haurien de trobar i parlar-ho, ja que es un problema que afecta a tothom. Diu que han d’esperar 
a l’apartat de precs i preguntes per poder fer les seves preguntes les persones assistents com a públic al Ple, que li 
sap greu, però es així. Proposa una trobada per la propera setmana com a màxim, per tal de trobar una solució 
adient, per tots. 
Li diu al Sr. Ivan Garcia que està fent una utilització molt lamentable d’aquestes persones, i li demana que retiri 
aquesta Moció i la deixi sobre la Taula. 

 
SR. J. MILÀ: Intervé i manifesta que ell sap alguna cosa d’aquesta Moció, i no vol entrar amb la demagògia que ha 
vist per aquí. Comenta que la primera vegada que arriba aquesta Moció es troba amb un senyor que no sabia de la 
Missa la meitat de com funcionava això, li pregunta si ha agafat gossos d’aquí o si ha anat a netejar o passejar 
gossos?. Continua dient que el que no pot fer, es manipular a la gent i dir coses que no poden ser, perquè per fer 
això,  tot i que estiguessin d’acord han de fer una sèrie de passos i procediments que ja li va dir que s’havien de fer i 
se’ls ha passat pel “forro”, perquè el va trucar i li va dir com havia d’anar. Li demana al Sr. Ivan Garcia que no escalfi 
a la gent. 
 
SR. J. ALEMANY:  Intervé i diu que per una part hi ha la Moció en sí, que es difícil d’entendre però que hi ha quatre 
paràgrafs que es poden agafar com atesos i al final acabaria amb un acord de crear una comissió que estudiï la 
millor solució per poder resoldre aquesta situació, pensant amb la situació que tenen ara i amb la que la dinàmica 
del dia a dia els hi porti i res mes, no entraria en res mes. 
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SRA. ALCALDESSA. Li demana al Sr. Ivan Garcia que miri de buscar un acord global que és el que tots volen, 
aquest tema ja s’ha parlat, hi ha aquesta voluntat i creu que serà la manera que realment faci de bon polític, avui. 
 
SR. IVAN GARCIA: Intervé i diu que el PP no es la primera vegada que es dirigeixen a l’Equip de Govern a 
demanar coses que demana la gent de Vallirana, posa com exemple els forats del carrers, la revisió de temes 
cadastrals que estaven malament, però al final la Sra. Alcaldessa amb reunions a les associacions s’ha arribat a 
acords i no s’han presentat Mocions. Continua dient que a ells els es igual el mes que estiguin, ells no fan una 
comissió per assessorar dels desnonaments quatre mesos abans de les eleccions. Diu que aquests veïns s’han 
posat amb contacte amb ells perquè estaven cansats d’intentar-ho amb l’Ajuntament, i no viu a Vallirana però milita 
amb el partit que representa, cosa que altres no poden dir. 
 
SR. T. GIBERT: Intervé i manifesta que tal i com ja s’ha dit altres vegades que aquesta Moció està presentada no 
amb el cap,  i a més a més utilitzant a una gent per posar-los enfront en aquest cas de l’Equip de Govern. Continua 
dient que creu que això no fa falta i a més a més tots son sensibles a aquest problema i haurien de mirar de trobar la 
manera de resoldre’l. Creu que s’ha d’estudiar la via per atendre aquesta petició tal i com diu la part final de la 
Moció, i pensa que es podria votar d’aquesta manera. 
 
SRA. ALCALDESSA: Intervé i manifesta que queda esmenada. 
 

Votació: Aprovada  per UNANIMITAT 
 

En aquest moment el Sr. David Ferrer Canosa, s’absenta del Ple. 
 

Nº 9.- MOCIÓ DE REBUIG ALS ACTES TERRORISTES YIHADISTES QUE HAN  
TINGUT LLOC A PARÍS. 
 
LLegeix i explica aquesta Moció la regidora Sra. Rosa Maria Campos Sorribes 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Els recents assassinats de membres de la redacció del setmanari 'Charlie Hebdo’ han estat la 
darrera manifestació de la violència terrorista islàmica a la Unió Europea. La llibertat d'expressió i 
la llibertat en el seu sentit més ampli són avui més vives que mai, gràcies a la fraternitat, la 
solidaritat i l'afecte dels demòcrates de tot el món. 
  
Les ideologies que justifiquen la violència per imposar-se –siguin de fonament religiós o polític- 
representen una amenaça contra les nostres societats, contra el dret a la vida i contra la llibertat 
dels ciutadans europeus, que volen viure en una democràcia oberta i plural. És per això que 
rebutgem aquelles expressions de fanatisme violent i extremista, que el que pretén és imposar-
nos el terror i fer que abandonem el camí de la pau i la tolerància. La Unió Europea és un espai 
de pau, democràcia i llibertat que treballarà sempre contra els violents i els sectarismes 
l’islamisme violent ofega a moltes societats arreu del món musulmà i representa una greu 
amenaça contra la pau internacional. La majoria dels musulmans europeus, però, viuen la seva 
religió de forma pacífica i amb voluntat de convivència i per això és necessari que la seva veu i el 
seu compromís contra l’extremisme violent conflueixi en una acceptació plena dels valors de la 
societat d’acollida i de rebuig de les conductes que pretenen viure entre nosaltres d’esquenes a 
la nostra cultura.  
 
 
Tota comunitat o col·lectiu que vulgui viure entre nosaltres ha de tenir un clar compromís de 
respecte per les institucions democràtiques i per totes les nostres llibertats. Les comunitats 
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locals, com a fonament de la nostra societat democràtica, tenen la responsabilitat de deixar palès 
el seu compromís amb la democràcia i amb la lluita contra el fanatisme violent. 
 
Per aquestes raons, el Partit Popular proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
acords: 
 

1. Fer una crida a totes les comunitats religioses a rebutjar sense cap tipus d’ambigüitat els 
radicalismes i els extremismes violents. 

 
2. Rebutjar les pràctiques socials que afavoreixen el creixement dels col·lectius 

fonamentalistes violents entre les comunitats islàmiques europees, com és el cas de la 
imposició a les dones de vestits que amaguen completament la seva identitat. 

3.  
Expressar el suport als governs dels Estats de la Unió Europea per a treballar 
conjuntament en la lluita contra el terrorisme, ja que és una amenaça comuna en què 
tots els Estats membres europeus hem de cooperar 

 

4. Manifestar la nostra defensa pels valors democràtics. L’afirmació de la convivència 
pacífica que passa pel respecte de les persones independentment de les seves 
creences personals, religioses o polítiques. El debat i la confrontació de postures s’ha de 
fer sense buscar ferir i ofendre a qui té altra posició. 

 

5. Rebutjar els Estats que amb els suports i complicitats han facilitat el creixement dels 
extremismes violents religiosos en el món islàmic. 

 

6. Exigir el respecte en matèria de llibertat religiosa, i volem condemnar aquí a aquells 
països que persegueixen els cristians i altres minories religioses.  

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

 
SR. A. GARCIA: Intervé i manifesta que amb els temps que porta el PP al Consistori ja haurien d’haver millorat la 
confecció de les Mocions. Amb aquesta que presenten, lògicament no poden estar en contra d’una Moció de rebuig 
d’actes terroristes o de condemna els fets que recentment han sacsejat tota la societat europea i la societat de Paris en 
primer lloc. No obstant amb el que al final tenen responsabilitat quan aproven  aquestes mocions cadascú no podem 
deixar de banda, que amagat amb tot un redactat que podrien estar d’acord hi ha qüestions que no. Sap que es lleig 

demanar-li que modifiquin la Moció, però amb aquesta ells no poden estar d’acord quan diu “imposició a les dones de 

vestits que amaguen completament la seva identitat.”, és a dir que defensen la llibertat de les dones islàmiques i 
cristianes al seu cos i a la seva imatge. Continua dient que posar aquí que només un grup de dones son les que 
estan pressionades, els hi diu que si coneixen alguna dona que li han imposat alguna cosa millor que ho denunciïn o 
que prenguin alguna altre actitud que no sigui una Moció.  
Comenta també que en el punt cinquè diu: “Rebutjar els Estats que amb els suports i complicitats han facilitat el 
creixement dels extremismes violents religiosos en el món islàmic”, pregunta de quins Estats estant parlant i desprès 
en el punt sisè,  ja queda clar que en el quart el de de “Manifestar la nostra defensa pels valors democràtics. 
L’afirmació de la convivència pacífica que passa pel respecte de les persones independentment de les seves 
creences personals, religioses o polítiques. El debat i la confrontació de postures s’ha de fer sense buscar ferir i 
ofendre a qui té altra posició”, l’altre ja no cal, ja que fa pocs temps van aprovar una Moció de suport als cristians 



22 

 

22 

 

que estaven essent perseguits a l’Irac. Manifesta que tal  i com està redactada no poden donar el seu vot positiu, 
sinó es modifiquen els apartats que ha comentat. 
 
SR. J. MILÂ: Intervé i manifesta que felicita al PP, ja que és la primera vegada que parlen de terrorisme i no 
emboliquen la troca. Discrepa, ja que qui ha estat als països àrabs sap que la imposició a la dona de vestits, es 
posar-la a un nivell mes baix, per tant no li sembla just, com tampoc li sembla be,  que determinats països d’aquests 
que diuen que defensen, desprès les dones no puguin conduir. Continua dient que els punt 5è, ell el trauria perquè 
es un embolic,  (fa una explicació sobre el tema). i  el 6ê, diu que el Govern d’Espanya té acords amb països 
islàmics del nord d’Àfrica on no es pot posar una Església Catòlica, i en canvi i tenen acords, per tant ell ho trauria. 
Recomana que els punts 5 i 6 es treguin i llavors votarà a favor. 
 
SR. T. GIBERT:  Intervé i manifesta que està totalment d’acord amb les intervencions que s’han fet, però ell va més 
lluny i demana que el PP deixi aquesta Moció al damunt de la taula, si més no fins que n’aprenguin, manifesta que 
no es pot redactar una Moció d’aquesta manera ni esser tant partidista alhora de dir les coses tal i com es diuen, 
perquè tots estant en contra dels actes terroristes però vinguin d’on vinguin no es pot anar a fer menció ni de països 
ni de religions ni de cultures, però es que a més a més ja que la presenten se la  currin aquesta una mica més, i 
diguin també on s’ha d’enviar. Demana que la retirin, cas contrari el vot del seu grup serà l’abstenció. 
 
SRA. ALCALDESSA; Pregunta al Grup del PP si tenen intenció de retirar la Moció. Comenta que el PSC, està en 
contra dels actes terroristes de tot tipus i ells no es senten còmodes ni amb l’exposició de motius ni amb tots els 
punts. (Fa una explicació de com s’hauria d’haver redactat aquesta Moció), manifesta també que si es modifica el 
vot del seu grup també serà l’abstenció. 
 
SRA. ROSA M. CAMPOS: Intervé i manifesta que no esperava que aquesta Moció generes tant de conflicte, li diu al 
Sr. Teo Gibert que te raó que se li ha oblidat posar a qui ha d’anar dirigida, però el que li sobta es que trobin tantes 
coses amagades (fa una explicació sobre el tema), comenta que no està d’acord amb cap de les opinions i que no la 
pensa retirar. 
 
 

Votació:  Aprovada amb els vots a favor del Grup Municipal del PP,  les 

abstencions del PSC-PM  (7 vots), CiU (5 vots) i Esquerra-AM (1vot)  i el vot en 

contra del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E (1 vot). 
 

 
Nº 10.-  INFORMACIÓ D’ALCALDIA 
 
SRA. ALCALDESSA: 

 
-DONA COMPTE DE LES  JUNTES DE GOVERN LOCAL (12 NOVEMBRE 2014 A 23 DE DESEMBRE DE 2014) 
-DONA COMPTE DELS DECRETS ( 25 DE NOVEMBRE 2014 A  30 DE DESEMBRE DE 2014) 

 
Sr. J.M. ARRABAL: 
 
Informa de les activitats de la Regidoria de Cultura 
 
-Informa de les activitats, actes i exposicions, que s’han dut a terme durant aquests últims dos mesos de la 
Regidoria de Cultura. 
 
-Destaca que per segon any consecutiu van instal·lar l’Arbre dels Desitjos a la porta de la Masia, hi ha tingut una 
molt bona acollida. 
 
-Informa també dels actes de la Festa de Sant Sebastià. 
 
Informa de les activitats de la Regidoria d’Esports 
 
-Informa de les activitats que s’han dut a terme durant aquests últims dos  mesos de la Regidoria d’Esports. 
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SR. O. SUÑÉ: 

 

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

 
-Informa de les activitats que s’han dut a terme durant aquests últims dos  mesos de la Regidoria de Via Pública, 
Serveis als Barris i Governació. 
 
-Destaca la signatura del Conveni amb l’entitat de Protecció Civil, per garantit la protecció de la població. 
 
-Informa dels treballs de canvis de llums de tota la població. Comenta que també s’ha fet al barri Mas de les Fonts, 
en el qual no hi havia cap llum, en breu es començarà a Pinars de Vallirana. 
 
SRA. E. ROMERO: 

Informa de les diferents activitats de la  Regidoria de Participació Ciutadana. 
 
-Destaca la primera reunió de la Comissió de Seguiment del Pla, per tal d’explicar els projectes engegats per la 
Regidoria, donant compliment al que havien comentat en l’esmentat Pla. 
 

-Informa de les diferents activitats de la Regidoria de Recursos Humans. 
 
-Informe de la contractació temporal d’una mestre, i el reingrés d’un altre treballadora que estava en procés de 
excedència voluntària i que s’incorporarà com a tècnics de Medi Ambient el 2 de febrer de 2015. 
 
-Informe dels diferents Convenis de practiques i de les persones que hi ha fent les mateixes. 
 
-Informa de les places d’Agents de la Policia Local 
 
-Informa de que se’ls ha atorgat una subvenció per part de la Diputació de Barcelona, que te dues línies de suport, 
per un import total de 223.047,00 euros, que és una molt bona noticia perquè això suposa poder fer Plans 
d’Ocupació per gent aturada del municipi. 
 
-Informa que properament sortiran les bases dels Plans d’Ocupació propis de l’Ajuntament de Vallirana, i és 
publicaran les bases del concurs oposició d’una plaça vacant d’administratiu C-1 en règim laboral. 
 
SRA. R. MORENO: 
 
Informa de les activitats de la Regidoria d’Ensenyament  i Serveis Socials 

 

-Informa que s’han obert dues aules al JIM Els Barrufets, una de nadons i una de nivell 2-3., amb això estant donant 

compliment al fet de que cap nen quedarà sense plaça en una Llar pública. 

 

SR. A. GARCIA: 
 

Informa de les activitats de la Regidoria de Medi Ambient. 

 

-Informa per començar a donar dades de la memòria de l’actuació municipal del 2014, del control de les diferents  

plagues i rosegadors del municipi. 

 

-Informa pel que fa al tema papereres a la via pública i parcs públics, diu que l’Ajuntament de Vallirana va 

encarregar l’estudi del Pla d’accessibilitat del  municipi. Aquest estudi és una guia que permet conèixer les 

mancances i problemàtiques en l’àmbit de l’accessibilitat incorporant a aquesta aspectes, a les persones mes 

reduïda a niell d’autonomia. (Fa una explicació sobre aquest tema, i de la col·locació de les mateixes) i manifesta 

que en total s’han augmentat en un 39% 
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SR. J. MILÀ: 
 
Informa de les diferents activitats de la Regidoria de Promoció Econòmica Comerç i Turisme 
 
-Informa que pel que fa a l’Oficina d’Atenció al Consumidor, s’han tramitats 178 expedients, distribuïts en diferents 
conceptes. 
 
-Informa dels cursos de formació que s’han portat a terme i de les persones que els han portat a terme. 
 
-Informa del Programa de Joves per a l’Ocupació que gestiona el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en el qual hi 
ha una sèrie de joves de Vallirana que estan col·laborant en el mateix 
 
-Informa que estan en marxa dos plans d’Ocupació que acabaran aviat però que bàsicament ocupen a sis persones. 
 
-Informa  que pel que fa al tema d’ocupació i intermediació laboral, comenta que si l’any 2013 la taxa d’inserció 
envers totes les entrevistes que s’havien fet estava sobre el 39’54, a l’any 2014 estarien parlant d’un 52’63, lo qual 
es una millora significativa. 
 
-Informa que respecte al Desenvolupament Local, Comerç i Fires. (fa una explicació sobre les mateixes) 
 
-Informa sobre els projectes de cooperatives, que ja s’ha acabat el segon projecte. I dels premis que es van atorgar 
als millors plans d’empresa. 
 
-Informa de les activitats de comerç i de la Fira de Nadal que cada any va millorant i te una molt bona acollida. 
 
-Informa que del Pla de Turisme que es va presentar un dels punts era  la creació al Centre Excursionista de 
Vallirana del centre d’interpretació de l’espeleologia, que es va inaugurar el dissabte 24 amb un èxit rellevant i que 
espera que tant el Centre Excursionista com Vallirana, en puguin treure profit ben aviat. 
 
 
SR. J. URREA: 

Informa de les activitats de la Regidoria d’Urbanisme Habitatge i Mobilitat. 
 
-Informa que les obres que s’estan duent a terme al final de l’aparcament de Les Llimes, consistents en un mur 

d’escullera, ja han finalitzat, i que ara el que faran es urbanitzar el carrer per tal que els vianants puguin estar mes 

segurs. 

 

-Informa que les obres que s’estan portant a terme al Pont de la Selva Negra. Comenta que van una mica 

endarrerits però que segurament podran recuperar el temps que han perdut pel motiu, majoritàriament, del mal 

temps. 

 

-Informa del calendari del Mercadona i que està previst que comencin les obres a primers de març i que s’inauguri el 

mes de setembre de 2015. 

 

SRA. ALCALDESSA: 
 
-Informa que tenen bones noticies pel que fa al període de pagament als proveïdors i que ara mateix les dades de 
l’últim trimestre de l’any 2014, es que tenen un període mig de pagament de 30,98 dies, encara han de millorar i 
espera poder fer-ho, però creu que es molt positiu, i estan millorant els indicadors anteriors. 
 
-Informa que a nivell del Pla d’Actuació Municipal estan en un 80% de compliment, tal i com es pot veure a la web de 
l’Ajuntament. 
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-Informa que pel que fa a la web comparteix amb tothom que han aconseguit el segell “Infoparticipa 2014”, a la 
qualitat i a la transparència de la comunicació, només hi ha 20 Ajuntaments que tenen aquests distinció i Vallirana 
és un d’ells. 
 
-Informa també que ja està el funcionament la Seu electrònica des del mes de  desembre. 
 
-Informa que dins del marc de les festes de Sant Sebastià van fer la presentació de la nova aplicació mòbil  
“Vallirana al mòbil”, que estarà disponible durant el mes de febrer, per tal que tothom pugui tenir més informació i 
accedir als serveis de l’Ajuntament. 
 

 

Nº 9. PRECS I PREGUNTES 
 

SR. IVAN GARCIA: 

 

Intervé i manifesta que vol fer una introducció i desprès un prec, diu que li dona les gràcies al Sr. Gibert, perquè 

partidistes no son, ignorants tampoc, i  potser tampoc saben fer mocions, però que en aquest cas manipuladors si 

que han sigut, ja que acaben de votar una Moció,  on diuen que es una situació d’emergència, i que s’estudiï la via 

oportuna per atendre aquesta petició i que edemes es quantifiqui, no que s’estudiï si atendre-la o no sinó que 

s’estudiï la via oportuna per atendrel.la. Això esta visat per un servei jurídic que ademès esta  a disposició de 

l’Associació, per si l’Ajuntament és vol retractar en una Moció que han aprovat per unanimitat. Li demanen al 

Secretari-Interventor que els hi faci un informe o escrit que acabi d’interpretar el que ells ja sabien que deia.  

 

SR. T. GIBERT: 

 

Intervé i manifesta que no tindrà en compte el que ha dit el Sr. Ivan Garcia. Continua  dient que està molt be parlar 

dels fets passats, però també està be parlar dels immediats i el dia 7 i 8 tenen els “Tres Tombs”, li agradaria que tots 

convidessin a la ciutadania de Vallirana, ja que es una festa amb la que porten 27 anys i pensa que val la pena 

tornar endarrere una miqueta. 

 

Comenta que alguna vegada la Sra. Alcaldessa l’ha acusat de falta de respecte alhora d’algunes intervencions i ell 

sovint ha contestat que el tema del respecte és molt subjectiu i que no es té sinó que es guanya. Diu que fa pocs 

dies que estàvem a les festes de nadal, festes que tradicionalment serveixen per “tirar pelillos a la mar” , i crear una 

miqueta més de pau i harmonia amb la gent de bona voluntat, però està clar que el divendres 19 de desembre els 

regidors a les 5’19 m. de la tarda van rebre un correu que els hi deia ja aquell mateix dia fins a les 7 i 9 de la nit i 

dilluns i dimarts de 10 a 13 del mati és el que us queda per passar a recollir el lot de nadal. Això a ben segur que es 

va produir perquè la persona que se’n encarregava s’hauria adonat de que no s’havien recollit , va trucar a 

l’Ajuntament i van veure que no estaven a la llista i que se’n havien oblidat. Desprès al cap d’uns dies es celebra 

l’aperitiu o vermut de nadal on normalment es convida a tothom que forma part d’aquest consistori i cap regidor de 

l’oposició ha rebut aquesta invitació. Li diu a la Sra. Alcaldessa que amb aquesta manera de fer no es guanyarà el 

seu respecte. 

 
SR. J. ALEMANY: 
 
Intervé i manifesta que pel que fa a la mobilitat i l’accessibilitat que son termes que tenen per objectiu la comoditat 
de la ciutadania alhora de moure’s pel municipi. Comenta que el cert es que la matinada del 12 d’octubre va 
comunicar a la Policia Local, que la vorera del carrer Major amb el C/Sant Antoni, s’havia enfonsat i s’havia trencat 
el planxe de formigó que provisionalment si havia col·locat fent “un apaño”, feia uns dies. Durant tres mesos, 
d’entrada es va senyalitzar perquè ell ho va demanar però no s’ha resolt aquella situació i el dilluns passat a la tarda 
va caure una senyora gran en aquest tram, i s’ha fet força mal. Continua dient que això no pot estar d’aquesta 
manera, lamenta aquesta situació, la denuncia al Ple, i el que encara es més greu que l’endemà d’això en 24 hores i 
desprès de la caiguda ja estigui arranjat. Si la solució era tant fàcil es podria haver fet molt abans. 
SR. O. SUÑE: 
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Responent al Sr. Josep Alemany,  diu que te raó que no es pot trigar tres mesos en arranjar aquesta acera, comenta 
que va ser una forma de fer,  que es corregirà en el futur no deixaran que torni a passar, però explica que el motiu 
era una reclamació a una empresa privada que va deixar tot aquell espai d’aquesta manera. 
 
SRA: ALCALDESSA: 
 
Comparteix totalment el que ha dit el Sr. Gibert, i que estaran a la festa dels Tres Tombs, comenta també que la 
setmana següent és la festa del Carnestoltes. 
Continua dient que no està d’acord amb el que ha dit el Sr. Gibert, de que ells no tenen respecte als regidors de 
l’oposició, creu que ha quedat demostrat en moltes ocasions, de fet als propis treballadors també se’ls va avisar el 
dia 17 de desembre, de tota manera demana disculpes per tot i diu que ja mirarà d’esbrinar que és el que va passar. 
 
 

I sense cap més temes a tractar,  la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les  23’45  hores. 
De la que s’estén la present acta, que en dono fe. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


