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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE ORDINARI DE 
L’AJUNTAMENT EL DIA 7 D´ABRIL DE 2016 
 

 

Vallirana, 7 d´abril de 2016 
 

Al Saló d´Actes de la Casa Consistorial es reuneix la Corporació Municipal per celebrar sessió 
ordinària, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa; hi assisteixen els següents senyors i senyores 
prèviament convocats: 
 
Del Grup PSC-PM 
 
Sra. EVA-MARIA MARTINEZ  MORALES 
Sr. OSCAR SUÑE MARÍN 
Sra. ELISABETH ROMERO SALGUERO 
Sr. JORDI URREA  CLOS 
Sra. NÚRIA RUIZ LÓPEZ 
Sra. RAQUEL GARCIA TORRADO 
Sr. JUAN-MANUEL ARRABAL GALISTEO 
Sra. MARIA ISABEL VILLAFAINA BARRETO 
Sr. ALEJANDRO LLORCA PÉREZ  
Sr. ALEJANDRO LAFONT  ROGEL 
 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL ERC-AM 
 
Sra. MONTSERRAT ZAPATA YERGA 
Sra. ÀLIA KIRCHNER GIMÉNEZ 
 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ   CIU 
 
Sr. JOSEP BUSQUET BOSCH 
Sr. TEÒFIL M. GIBERT BERTRAN 
 
SÍ ES POT VALLIRANA-SI SE PUEDE VALLIRANA-ENTESA   SPV-E 
 
Sr. JOSÉ ÁVILA FORGA 
 
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   C’s 
 
Sr. ENRIQUE GIRALDEZ HUERTA 
 
JUNTS PER VALLIRANA-POBLE ACTIU   PA 
 
Sr. OMAR RODRIGUEZ BELLO 
 
Assistits per la secretària accidental, Sra. Mercè Cortón Gruñeiro. 
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Assistits per l´interventor municipal, Sr. Javier Goytisolo Marquínez. 
 
Oberta la sessió per la Presidència, i un cop comprovada l´existència del quòrum que cal perquè 
pugui ésser iniciada, a les 20 hores, es passa a tractar els assumptes inclosos a l´Ordre del Dia: 
 
La Sra. Alcaldessa vol comentar algunes alteracions de l´ordre del dia que es van comentar a la 
Comissió Informativa i amb el que després s´ha passat als grups municipals. Primer comentar que el 
punt núm. 5 de l´ordre del dia es retirarà, sobre la tarifa reguladora de la connexió de la taxa del 
clavegueram, amb la qual cosa no es parlarà en aquest Ple. En el punt núm. 8 han deixat sobre la 
taula unes esmenes sobre el text inicial, que els  hi agradaria incorporar sobre el punt de la consulta 
popular no referendària. Quan arribin a aquest punt votaran la inclusió d´aquestes esmenes. 
I per últim vol agrair que el grup de Ciutadans i el grup Sí que es Pot, havien presentat unes mocions 
molt similars sobre el pagament del deute que la Generalitat té pendent amb l´Ajuntament de Vallirana 
i agraeix l´esforç que han fet aquests dos grups per presentar un text conjunt. Aquí s´haurà de retirar 
el punt 16 i al punt 13 s´haurà d´aprovar l´esmena, que serà el nou text, i després votar-lo. 
També comentar que el regidor de Ciutadans també tenia una esmena sobre el punt de la consulta 
popular no referendària. I també ha deixat l´esmena als diferents grups i es podrà comentar en aquest 
punt. 
 
 

N. 1.- APROVACIÓ DE L´ESBORRANY DE L´ACTA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 
28 DE GENER DE 2016 
 
La senyora alcaldessa demana si hi ha alguna esmena a l´acta del ple extraordinari de 28 de gener 
de 2016 i dóna la paraula al Regidor Sr. José Ávila. 
 
Sr. J. ÁVILA: A la pàgina 32, al punt núm. 8, moció presentada per ells de rebuig al tancament de les aules de P3 de 
l´Ajuntament de Vallirana, ha comprovat que hi ha el nom del Sr. O. Rodríguez en una intervenció que va fer el Sr. J. Ávila. 
S´hauria de fer aquesta rectificació. 
 
SRA. ALCALDESSA: creu que s´acceptaria l´esmena sense problemes. 

 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per UNANIMITAT. 
 
 

N. 2.- ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA Nº 12 REGULADORA DE LA 
TAXA DE SERVEIS FUNERARIS MUNICIPALS 
 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. O Suñé: 
 
El text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de 
les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a 
l’adopció dels respectius acord 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 ingrés, així com les dates de aprovació d’inici de la seva aplicació. 
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Quan es modifiquin les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció del preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les Ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de 
donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental 
de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats Locals adaptin 
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada 
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara del l’article 106.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
En aquests sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Verificant que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist el contingut dels informes tècnics. 
 
Vist el contingut de l’informe d’intervenció.  
 
Atès el dictamen de la Comissió informativa celebrada el dia 31 de març. 
 
Es proposa al Ple l´adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2016 i següents, la modificació de l’ordenança que 
es transcriu a continuació: 
L’article 20 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu que les entitats locals poden establir taxes per la utilització 
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, així com per la prestació de serveis públics o 
la realització d’activitats administratives de competència local que es refereixin de manera particular 
als subjectes passius, els afectin o els beneficiïn. 
 
L’apartat 4 d’aquest mateix article preveu, de forma especifica, que les entitats locals poden establir 
taxes per la prestació del servei de cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres 
de caràcter local. (art. 20.4.p) 
 
Es per aquest motiu que s’inclouen els preus dels nous nínxols del bloc 20 
Tarifa 1.8 Illes noves: bloc 20 
Nínxol amb ossera 1a filera      1.931.17€ 
Nínxol sense ossera 2a filera      1.448.38€ 
Nínxol sense ossera 3a/4a/5a filera     1.329.91€ 
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Concessió temporal a 5 anys (lloguer)* 1a filera amb ossera     521.41€ 
Concessió temporal a 5 anys (lloguer)* 2a filera sense ossera     391.06€ 
Concessió temporal a 5 anys (lloguer)* 3a/4a/5a filera sense ossera    359.07€ 
* Tots aquests imports inclouen el cost del manteniment. 
 
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així com 
el text complert de l’ordenança fiscal aprovada, durant el termini de trenta dies hàbils comptats des 
del dia següent a la de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
TERCER.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals 
per a l’exercici 2016, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
NO obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més convenient.  
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Intervé erròniament referint-se al següent punt de l´ordre del dia. 
 
Sra. M. ZAPATA: Vol preguntar quines variables o conceptes s´han tingut en compte a l´hora de decidir el preu final. 
 
Sr. O SUÑÉ: S´estableixen els preus segons un estudi econòmic que fan els tècnics, com a criteris directes es té en 
compte el personal (serveis professionals, secretaria municipal, serveis econòmics). S´estableixen una sèrie de categories 
del temps que han estat, per determinar el preu. I després despeses dels béns corrents, realització dels nous nínxols i a 
partir d´aquí es fa una fórmula, que poden facilitar, i que donen una sèrie de quantitats. 
 
 

VOTACIÓ: Queda APROVAT per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, ERC, CIU i Ciutadans i 
l´abstenció de Junts per Vallirana i de Sí es Pot-Sí se puede. 
 
 

N. 3.- ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA NÚM. 46 
REGULADORA  DE LA UBICACIÓ DE CLUBS SOCIALS DE CÀNNABIS I DE LES 
CONDICIONS D’EXERCICI DE LA SEVA ACTIVITAT AL TERME MUNICIPAL DE 
VALLIRANA 
 
La Sra. Alcaldessa informa que d´aquest punt va informar el secretari de l´Ajuntament, que avui no hi 
és, i avui l´explicarà la Regidora Sra. N. Ruiz: 
 
Atès que en data 26 de novembre de 2015 el Ple en sessió ordinària va aprovar inicialment 
l’ordenança núm. 46 reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions 
d’exercici de la seva activitat al terme municipal de Vallirana. 
 
Vist que ha estat sotmès al tràmit d’informació pública mitjançant l’ inserció del corresponent anunci al 
BOP de data 5 de gener de 2016. 
 
Vistes les al·legacions presentades. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de data 31 de març de 2016. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
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PRIMER.- Estimar les al·legacions i suprimir del redactat de l’ordenança els següents paràgrafs: 
 
Article 17 
 
Les infraccions tindran caràcter de “numerus apertus”, per tant , es podran afegir més, encara que aquestes 
s’hauran d’acreditar sempre i argumentar administrativament, per a que creï indefensió a l’infractor. 
L’Ajuntament, a través de la seva Junta de Govern o organisme administratiu designat a tal efecte, es reserva 
la potestat exclusiva, a fi de crear una llista d’infraccions “ numerus clausus” per evitar que la possibilitat d’ 
improvisar noves infraccions creïn indefensió a la part infractora o sancionada. 
 
Article 18 
 
La present llista d’infraccions tindrà el caràcter de “numerus apertus”, per tant , es podran afegir més, encara 
que aquestes hauran de ser acreditades i argumentades administrativament per no provocar indefensió a 
l’infractor. 
 
Article 19  
 
La present llista d’infraccions tindrà el caràcter de “numerus apertus”, per tant, es podran afegir més encara 
que aquestes hauran de ser acreditades i argumentades administrativament per no provocar indefensió a 
l’infractor. 

 
SEGON.- Aprovar definitivament l’ordenança núm. 46 amb les modificacions aprovades en el punt 
primer del present acord. 
 
TERCER.- Publicar el text íntegre de l’ordenança , al Butlletí Oficial de la província i en el tauler 
d’anuncis de la corporació i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del 
Butlletí Oficial de la província en què s’hagi publicat íntegrament el text. 
 
El Reglament  entrarà en vigor quan  hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a 
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
 
No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més convenient. 
 
Sra. N. RUIZ: Explica que s’eliminen dos paràgrafs dels arts. 17 i 19 perquè el criteri del secretari és que “numerus 
apertus” no es podria aplicar a un tema d´infraccions. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Van votar en contra d´aquesta Ordenança perquè creien que facilita la ubicació dels clubs al municipi. 
Quan es van adonar que del que es tractava era de regular per manca de Reglament, sí que estan d´acord i avui votaran 
positivament. 

 
VOTACIÓ: Queda aprovat per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, ERC, Ciutadans, Junts per 
Vallirana i de Sí es Pot-Sí se puede i l´abstenció de CIU. 
 
 
ES RETIRA DE L´ORDRE DEL DIA LA PROPOSTA D´ACORD D´APROVACIÓ DE LA TARIFA 
REGULADORA DE LA TAXA DE CONNEXIÓ DEL CLAVEGUERAM 
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N. 4.- ACORD DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
 
Llegeix i explica a quest punt el regidor Sr. J.M. Arrabal, que comenta que no llegirà tot el punt per la 
seva extensió. Afirma que és una actualització dels estatuts del Consorci, adequant-los a la normativa 
vigent i al marc legal. Llegeix els “atesos”: 
 
Atès que L’Ajuntament de Vallirana és membre integrant del Consorci per a la Normalització 
Lingüística (CPNL) constituït l’any 1989 amb la finalitat de fer créixer el coneixement i l’ús de la 
llengua catalana en tot el territori de Catalunya. 
 
Atès que el Ple del CPNL, en data 8 de maig de 2015 (sessió 41), va acordar la modificació dels seus 
Estatus, a proposta del Consell d’Administració, amb  la posterior aprovació per Acord de Govern de 
la Generalitat de Catalunya i publicada al DOGC núm. 6929 de data 6/08/2015. 
 
Atès que, com estableix l’article 27 dels Estatuts vigents del CPNL, aquesta modificació ha de ser 
ratificada per cadascun dels ens consorciats. 
 
VIST l’informe favorable del Coordinador de la Regidoria de Cultura per tal que es dugui a terme la 
ratificació per part de l’Ajuntament de Vallirana de l’esmentada modificació dels Estatuts del Consorci 
per a la Normalització Lingüística. 
 
Atès el que estableix l’article 88 de la llei 30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 31 de març de 2016. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística 
acordada en el Ple d’aquest consorci i aprovada per l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya 
que es transcriu a continuació: 
 
ACORD GOV/133/2015, de 4 d’agost, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de 
determinats consorcis participats per l’Administració de la Generalitat a través del 
Departament de Cultura. 
 
L’Administració de la Generalitat a través del Departament de Cultura forma part de diversos 
consorcis, com són l’Institut Ramon Llull, el Consorci per a la Normalització Lingüística, el 
Consorci del Centre de Terminologia Termcat i el Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de 
Teatres de Barcelona, per tal de dur a terme les seves finalitats a través d’aquests ens associatius en 
què s’integren altres administracions, entitats públiques i entitats privades sense ànim de lucre. 
 
Les darreres modificacions legals fan necessari modificar els estatuts d’aquests consorcis en un 
termini breu. 
 
En primer lloc, la Llei de l’Estat 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local afegeix la disposició addicional vintena a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per regular alguns 
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aspectes dels consorci. Aquesta disposició exigeix que els estatuts de cada consorci han de 
determinar l’administració pública a què resten adscrits, d’acord amb els criteris que estableix el 
mateix precepte. A més, els consorcis han d’estar subjectes al règim pressupostari, comptable i de 
control de l’administració d’adscripció. Igualment el règim jurídic del personal al servei del consorci ha 
de ser el de l’Administració pública d’adscripció. La disposició addicional esmentada també estableix 
limitacions respecte al personal al servei dels consorcis, que han de procedir exclusivament d’una 
reassignació de llocs de treball de les administracions participants. 
 
La disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013 disposa que els consorcis han d’adaptar els seus 
estatuts al que s’hi estableix en el termini d’un any des de la seva entrada en vigor, el qual va finalitzar 
el 31 de desembre de 2014. 
 
Així mateix la Llei de l’Estat 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres 
mesures de reforma administrativa regula, en la secció 2a del Capítol II, les causes i el procediment 
per a l’exercici del dret de separació d’un consorci, els efectes d’aquest exercici i la liquidació del 
consorci. L’article 15.2 d’aquesta llei estableix que els estatuts dels consorcis s’han d’adaptar al que 
s’hi disposa en el termini de sis mesos des que entrà en vigor, el qual finalitza el 18 de març de 2015. 
 
També cal afegir en els diferents estatuts les potestats que els consorcis poden exercir, ja que 
constitueix un dels elements mínims que han de contenir els seus estatuts, d’acord amb l’article 114.h 
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
Per tal d’avançar en la necessària implementació d’aquestes previsions, raons d’eficàcia i eficiència 
han fet recomanable presentar en un únic acord del Govern les modificacions estatutàries 
corresponents a un seguit de consorcis amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya en 
què s’integra el Departament de Cultura, per tal de palesar, expressament, la seva adscripció a 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el règim pressupostari, comptable, de control i del 
personal que es deriva d’aquest fet, així com la resta d’adaptacions legals que s’han d’introduir. 
 
Finalment, també s’han incorporat en aquest Acord unes modificacions puntuals dels Estatuts del 
Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, aprovats per l’Acord GOV/64/2015, de 5 de maig, per establir que 
són indelegables la majoria de les funcions del Consell Rector, tret d’aquelles que pot exercir la 
Comissió Executiva en casos d’urgència. Aquest Consorci té caràcter local i és integrat per 
l’Ajuntament de Barcelona, a què està adscrit, i l’Administració de la Generalitat. 
 
Atès el que disposa l’article 115 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya i l’article 26.o de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la 
presidència de la Generalitat i del Govern; 
 
Vist l’Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s’aproven criteris per a la creació, la 
modificació i la supressió d’entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la 
desvinculació d’entitats existents i per a la tramitació de determinades propostes d’acord del Govern 
relatives a fundacions; 
 
Per tot això, a proposta del conseller de Cultura, el Govern 
Acorda: 
 
-1 Aprovar les modificacions dels Estatuts que consten en l’annex, els consorcis següents: 
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a) Institut Ramon Llull 
b) Consorci per a la Normalització Lingüística. 
c) Consorci del Centre de Terminologia Termcat. 
d) Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona. 
e) Consorci de l’Auditori i l’Orquestra. 
 
-2 El personal funcionari que presta serveis en els consorcis esmentats en les lletres a, b, c i d de 
l’apartat 1, procedent d’administracions diferents a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, s’ha 
d’adscriure com a personal d’altres administracions i ha de romandre, respecte de la seva 
administració d’origen, en situació de serveis en altres administracions. El personal funcionari 
procedent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya ha de romandre en situació de servei 
actiu. 
 
-3 El personal laboral que presta serveis en els consorcis esmentats en les lletres a, b, c i d de 
l’apartat 1 no adquireix la condició de personal al servei de l’Administració de la Generalitat. S’ha de 
regir pel conveni laboral vigent en el moment de la publicació d’aquest acord mentre el conveni referit 
mantingui la seva vigència. 
 
-4 Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
Barcelona, 4 d’agost de 2015 

 
Annex (Només es transcriu el que fa referència al Consorci per a la Normalització Lingüística) 
 
-2 Modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, que va aprovar el Consell 
Executiu en les sessions de 3 i 11 d’octubre de 1988. 
 
2.1 S’afegeixen dos apartats a l’article 1, amb el redactat següent: 
 
“5) El Consorci s’adscriu a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament 
competent en matèria de política lingüística. 
 
6) El consorci es regeix per aquests Estatuts, pel reglament de règim interior, per la normativa general 
reguladora dels consorcis i, supletòriament, per la normativa aplicable a les entitats de dret públic de 
la Generalitat de Catalunya que han d’ajustar la seva activitat a l’ordenament jurídic privat. La 
contractació es regeix per la legislació de contractes del sector públic.” 
 
2.2 S’afegeix un nou paràgraf a l’article 3, amb el redactat següent: 
 
“El Consorci té les potestat següents: la reglamentària, en relació amb els serveis que presta; la 
d’autoorganització; la tributària, referida a les taxes; la financera; la de programació o planificació; la 
d’execució forçosa i la sancionadora, en relació amb els serveis i béns del Consorci; la de revisió 
d’ofici dels seus actes i acords i les necessàries per a la protecció dels béns del Consorci o adscrits 
per les entitats consorciades.” 
 
2.3 Es modifiquen els articles 23, 24, 25, 26 i 27, que resten redactats de la manera següent: 
“Article 23 Règim financer i patrimonial 
 
1. El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la normativa reguladora de 
les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i els criteris o normativa de 
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desplegament que pugui dictar l’òrgan competent en matèria de pressupostos de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
2. El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposa la normativa reguladora de les 
finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i les instruccions i normativa de 
desplegament que dicti la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 
 
3. El Consorci aprova cada any un pressupost general d’ingressos i de despeses, que ha de 
formar part dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
 
4. El reglament de règim interior del Consorci ha de concretar el règim econòmic de gestió 
pressupostària i el control intern, sens perjudici del control financer a càrrec de la Intervenció General 
de la Generalitat de Catalunya, que s’ha de dur a terme mitjançant el procediment d’auditoria d’acord 
amb la normativa que resulti d’aplicació. 
 
5. Els comptes anuals del Consorci s’han d’auditar sota la responsabilitat de la Intervenció de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
6. Els comptes del Consorci s’inclouen en el compte general de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
7. El règim patrimonial aplicable al Consorci és el que estableix la normativa reguladora del 
patrimoni de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.” 
 

“Article 24 Règim de personal 
 
1. El Consorci ha de comptar amb el personal necessari per al compliment de les seves 
comeses. El seu nombre, categories i funcions s’han de determinar en la plantilla, la relació de llocs 
de treball i altres instruments de gestió i planificació que el Consell d’Administració aprovi. 

 
2. El personal del Consorci pot ser: 
a) Personal funcionari o laboral procedent d’una reassignació de llocs de treball de les 

administracions que en formen part. 
b) Personal laboral contractat pel Consorci, que engloba el personal contractat en règim laboral 

amb anterioritat al 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc 
de la normativa vigent. 
 

3. El règim jurídic d’aplicació al personal del Consorci és el que correspon al personal de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 
4. La selecció del personal s’ha de fer mitjançant convocatòria pública d’acord amb els principis 
d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, sens perjudici de les especialitats que resultin d’aplicació al 
personal directiu. 
 
5. Les retribucions del personal del Consorci no poden superar, en cap cas, les establertes per a 
llocs de treball equivalents a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.” 

 
“Article 25 Separació del Consorci 
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1. Els membres del Consorci se’n poden separar en qualsevol moment, sense perjudici de la 
seva responsabilitat per les obligacions pendents de compliment. L’exercici del dret de separació s’ha 
de notificar per escrit al Ple. 
 
2. Exercit el dret de separació per algun dels ens consorciats, no es produeix la dissolució del 
Consorci si almenys dos ens públics pertanyents a administracions diferents acorden romandre al 
Consorci i la seva continuïtat. 

 
3. Quan l’exercici del dret de separació no tingui com a efecte la dissolució del Consorci s’han 
d’aplicar les regles següents: 
 

a) Es considera quota de separació que correspon a qui exercita el seu dret de separació la que 
li hauria correspost en la liquidació. A manca de determinació de la quota de liquidació s’han de tenir 
en compte tant el percentatge de les aportacions que hagi efectuat qui exerceix el dret de separació al 
fons patrimonial del Consorci com el finançament concedit cada any. Si el membre del Consorci que 
exerceix el seu dret de separació no hagués realitzat aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de 
repartiment serà la participació en els ingressos que, si escau, hagi rebut durant el temps que ha 
format part del Consorci. 
 

El Consorci ha d’acordar la forma i les condicions en què s’ha d’efectuar el pagament de la quota de 
separació, en cas que aquesta resulti positiva, així com la forma i condicions del pagament del deute 
que correspongui a qui exerceix el dret de separació si la quota és negativa. 
L’efectiva separació del Consorci es produeix una vegada determinada la quota de separació, en cas 
que aquesta resulti positiva, o una vegada s’hagi pagat el deute, si la quota és negativa. 
 
b) Si el Consorci és adscrit a l’administració que ha exercit el dret de separació, el Ple ha 
d’acordar a quina de les restants administracions o entitats o organismes públics vinculats o 
dependents d’administracions que hi romanen queda adscrit el Consorci, d’acord amb la legislació 
aplicable.” 
 
“Article 26 Modificació dels Estatuts i dissolució del Consorci 
 
1. Correspon al Ple acordar la modificació d’aquests Estatuts i la dissolució, i s’ha de ratificar 
pels ens consorciats. 

 
2. Les entitats consorciades poden acordar per majoria de dues terceres parts del Ple la cessió 
global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la 
continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del Consorci que es liquida.” 

 
“Article 27 Liquidació del Consorci 

 
1. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 
 
2. En el moment d’adoptar l’acord de dissolució, el Ple nomena un liquidador. En defecte 
d’acord, el liquidador és el gerent del Consorci. 

 
3. Correspon al liquidador calcular la quota de liquidació de cada membre del Consorci. La 
quota de liquidació es calcula d’acord amb la participació de cadascun dels membres en el saldo 
resultant del patrimoni net després de la liquidació. A aquest efecte, es té en compte el percentatge 
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de les aportacions efectuades per cada membre del Consorci al seu fons patrimonial i el finançament 
concedit cada any. Si algun dels membres del Consorci no ha realitzat aportacions per no estar-hi 
obligat, el criteri de repartiment és la participació en els ingressos que, si escau, hagi rebut durant el 
temps que ha format part del Consorci. 

 
4. El Consorci ha d’acordar les condicions del pagament de la quota de liquidació, si és 
positiva.” 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística i a la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de Vallirana. 
 
No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més convenient 
 
Sr. E GIRÁLDEZ: Creu que després de quasi 30 anys des de que existeix el Consorci de Normalització Lingüística i que 
les escoles tinguin una llei d´immersió lingüística, que de 30 hores setmanals hi ha una mitjana de 28 i només 2 hores es 
fan en llengua castellana, li fa creure que la normalització lingüística ja és un fet constatat a la comunitat autònoma de 
Catalunya. Després de sentir unes posicions aquests dies d´alguns dient que, en la hipotètica Catalunya independent, la 
llengua catalana serà la llengua oficiosa, oficialista i oficial. Després de sentir al Sr. cap de llista de Podemos a Catalunya, 
amb qui tenen moltes contradiccions, va fer servir un terme que va qualificar “com de racisme”. Vol dirigir-se als membres 
del PSC perquè amb el temps hauran de crear un Consorci de Normalització de la llengua castellana. El vot de Ciutadans 
serà en contra. 
 
Sra. ALCALDESSA: Afirma que no entraran a valorar això que comenta, ni tampoc valoraran les intervencions que es fan 
al Ple del Parlament i aquí fan les seves pròpies intervencions. No creu que s´hagi d´arribar a fer un Consorci de 
Normalització del castellà, i sí creu que han de donar recolzament al Consorci de Normalització Lingüística. I fent aquests 
canvis, és un tema bastant administratiu, per adaptar-los a aquesta petició que se´ls hi ha fet. 

 
VOTACIÓ: Queda aprovat per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, ERC, CIU, Junts per Vallirana i 
de Sí es Pot-Sí se Puede i el vot en contra de Ciutadans. 
 
 

5.- ACORD DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 02/16 MITJANÇANT CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB BAIXES I SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 
Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa, que informa que és la primera modificació del 
pressupost 2016, que passa per aquest Ple. La primera modificació es va fer via Decret, agafant els 
romanents de l´exercici 2015 cap al 2016, tal i com va explicar llargament a la Comissió Informativa. 
La modificació que es tracta avui queda molt ben explicada amb els antecedents, que é el que 
passarà a llegir: 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Arts. 177 del Text Refós de la Llei RHL, 35 i 36 del Reial Decret 500/90 i 16 a 20 de les Bases 
d’Execució del Pressupost.  
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
PRIMER.- Atesa la necessitat de desglossament de les partides on s’han d’imputar les diverses 
assegurances municipals, així com les diverses peticions dels serveis per a la creació de partides per 
a l’adquisició de petita maquinària 
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Vista la sol·licitud del Tècnic de Medi Ambient de crear la partida per al servei de protecció dels porcs 
senglars que deambulen pel casc urbà de Vallirana amb una dotació 21.538,00.-euros. 
 
SEGON.- Considerada la necessitat de suplementar la partida per a l’adquisició de la Fàbrica de Cotó 
per tal de poder realitzar l’operació de compravenda aquest exercici 2016. 
 
Considerat també l’informe de l’Interventor. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de data 31 de març de 2016, 
 
És per tot l’exposat que es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar els següents crèdits extraordinaris finançats amb baixes: 
 

Aplicació Alta Denominació Import

120 92001 22401 Assegurances vehicles Ajuntament 5.000,00

120 92001 22402 Assegurances Membres i Personal municipal 6.000,00

421 32300 62300 Inversio Talaia. Maquinària 1.500,00

421 32301 62300 Inversio Barrufets. Maquinària 2.000,00

444 15101 62300 Brigada d'Obres Maquinària 2.000,00

446 17000 22701 Seguretat animals 21.538,00

454 33002 62300 Maquinària Joventut 1.000,00

Total 39.038,00

Aplicació Baixa

120 92001 22400 Edificis Corporació - Assegurances 11.000,00

421 32300 62500 Inversio Talaia. Mobiliari 1.500,00

421 32301 62500 Inversio Barrufets. Mobiliari 2.000,00

444 15101 21301 Brigada d'Obres Rep/Mant/Cons 2.000,00

454 33002 62500 Mobiliari Joventut 1.000,00

611 92900 50000 Fons de Contingència (RD 8/2013) 21.538,00

Total 39.038,00  
 
SEGON.- Aprovar els següents suplements de crèdit: 
 

Suplement Denominació Import

446 15100 60000 Adquisició Fàbrica de cotó 143.600,00

Total 143.600,00

Partida ingressos

611 91300 Crèdit inversions expropiacions i Fàbrica de cotó 143.600,00

Total 143.600,00  
 
TERCER.-  Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit número 
2/2016 dintre del vigent pressupost de la pròpia Entitat local, durant quinze dies hàbils,  previ anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant el Ple. Aquest expedient es considerarà definitivament aprovat, si transcorregut l 
’esmentat termini, no s’hagués presentat cap reclamació, ja que en cas contrari, es requerirà acord 
exprés per que es resolguin les formulades i s’aprovi definitivament. 
 
QUART.- Traslladar el present acord al departament d ’Intervenció, pel seu coneixement i efectes 
escaients. 
 



Pàgina 13 de 38 

 

No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més convenient 
 
Sra. ALCALDESSA: Tal i com va explicar a la Comissió Informativa és molt poc probable haver de demanar un crèdit 
perquè estimen que la liquidació del pressupost del 2015 serà bastant favorable per part de l´Ajuntament i que no serà 
necessari haver d’incórrer a nous préstecs. I encara que s´haguessin de fer en aquests moments el deute de l´Ajuntament 
cada cop és menor i representa un percentatge del 50%. Amb la qual cosa s´està reduint molt el deute de l´Ajuntament. 
També haurà una compensació de les plusvàlues que generarien aquesta venda que també s´incorporaria en aquesta 
operació de compravenda de la Fàbrica de Cotó. 

 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Vol preguntar si de la partida de protecció dels porcs senglars que deambulen per Vallirana es sap 
quines serien les mesures que es prendrien. 
 
Sr. J. ÁVILA: Per poder votar necessita informació per la seguretat animal. I ja van dir a la sessió informativa que la 
modificació era pel tema dels porcs senglars i vol saber quins mitjans es faran servir per solucionar el problema. Es va dir 
els diners que s´invertirien (21.538.-euros) i considera que és una quantitat com per estar informat de com es faran servir. 
 
Sra. M. ZAPATA: Anava també pel fons de contingència i si realment es farà servir tot el fons de contingència, o és la 
previsió i després es parlarà de quant costa. 

 
Sra. ALCALDESA: Vol explicar la part més econòmica, però li donarà la paraula al Regidor de Medi Ambient que expliqui 
com funcionarà tot aquest tema. 
 
Sr. O SUÑÉ: Com intuïa una mica la pregunta, farà una exposició que els tècnics i diferents contactes han fet. En quant al 
tractament del senglar, la situació la coneixem tots, que és la presència a les vies públiques i parcs. La problemàtica que 
comporta és perill d´accidents de trànsit, de danys a persones, a animals domèstics... és la possibilitat de perill d´animals 
salvatges. Perill sanitari, per la possible transmissió de patògens i per l´escampada de residus en els punts de recollida. 
Malmesa de béns públics (parcs, equipaments diversos...) i això està provocant aquesta problemàtica. Les causes: 
superpoblació, la manca de depredadors i baixa activitat cinegètica; gran capacitat d´exploració i adaptabilitat a tots tipus 
d´aliments inclòs l´urbà. Llocs de la problemàtica: una petita franja entre el cementiri i el c/ Veneçuela, a on fa poc es va 
fer la neteja per les franges; i per aquesta petita franja és per on comencen a baixar, per on hi ha l´escorxador, i això 
provoca aquesta expansió d´aquest animal salvatge, que està procreant més del normal i van buscant altres hàbitats per 
poder subsistir. En quant a intervencions previstes a Vallirana seria la captura amb un corral parany, que es posaran dos 
en diferents llocs. Els procediments són varis i estan encara determinant, però tots els experts consultats (inclosos 
professors de la UAB, tècnics de l´Ajuntament de Barcelona) coincideixen que ara per ara, tot i proposar alternatives, la 
Conselleria d´Agricultura no està donant opcions ni per trasllats d´animals salvatges, ni per l´ús de la seva carn. El que 
faran, com la majoria d´Ajuntaments, inclòs el de Barcelona, seria una eutanàsia de mètode legalitzable, com es fa servir 
amb els porcs comuns i després es faria incineració i tractat com a residu biològic. Han intentat buscar alternatives, de 
trasllat, no ho aconsella ni professors d´Universitat, ni la pròpia Conselleria d´Agricultura, ni el propi Ajuntament de 
Barcelona, que és un dels Ajuntaments que més problemes tenen. Les empreses fan propostes però encara no han donat 
permisos, ni per la utilització de carns. ÉS impossible trobar una altra alternativa. Aquest procediment amb gàbies estarà 
durant quatre mesos, els capturaran i per desgràcia, al no poder trobar una alternativa, tothom aconsella aquest tipus de 
tractament. Qualsevol tractament en temes de plagues costa diners. Coneix altres pobles amb tractaments amb coloms i 
poden costar de 12.000 a 15.000 euros. L´empresa es diu Ecocaptura. 

 
VOTACIÓ: Queda APROVAT per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, ERC, Ciutadans i 
l´abstenció de CIU, Sí es Pot-Sí se Puede i Junts per Vallirana. 
 
 

N. 6.- ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
DE L’AJUNTAMENT DE VALLIRANA PER L’EXERCICI 2016 
 
Llegeix i explica aquest punt la Regidora Sra. E. Romero, que llegirà alguns atesos: 
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Atès els informes presentats per la Cap de Promoció Econòmica i Turisme i la Cap de Serveis 
Socials, que s’acompanyen en el present expedient administratiu, sobre la necessitat d’ampliar la 
jornada laboral de dues empleades que actualment tenen jornada parcial. 
 
Atès que l’objectiu de les propostes presentades per la Cap de Promoció Econòmica i Turisme i la 
Cap de Serveis Socials és poder donar servei a les necessitats actuals de feina dels seus 
departaments. 
 
Atès que aquesta modificació no implica la creació de nous llocs de treball, ni la modificació 
substancial de les funcions que realitzen els/les treballador/es afectat/des i només implica un 
increment de la seva jornada laboral que passaria a ser de jornada completa. 
 
Atès que en el pressupost de l’exercici 2016 s’han consignat els recursos necessaris per fer front a 
l’evolució de la plantilla de l’Ajuntament durant l’exercici 2016. 
 
Atès que l’article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública 
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. 
 
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 l’Informe d’Intervenció en base al qual es constata que existeix consignació pressupostària 
suficient per a aprovar la present relació de llocs de treball. 
 
D’acord amb aquests fonaments de dret exposats pel Departament de Recursos Humans de 
l’Ajuntament de Vallirana. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa celebrada el 31 de març de 2016. 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
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. 
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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 el Ple amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més convenient. 
 
Sra. E. ROMERO: Explica que el document de la relació de llocs de treball és un document viu i que la normativa actual 
no permet la creació de places estructurals a la plantilla i davant la necessitat de donar més servei, el que s´ha fet és 
aquesta proposta d´incrementar la jornada laboral de dues treballadores que estaven treballant a jornada parcial. No és la 
creació d´un nou lloc de treball sinó que s´ha incrementat la jornada degut a les necessitats dels serveis, amb els informes 
de Promoció Econòmica i de Serveis Socials 

 
VOTACIÓ: Queda APROVAT per UNANIMITAT. 
 
 

N. 7.- ACORD D’INICI DEL PROCEDIMENT PER CONVOCAR UNA CONSULTA 
POPULAR NO REFERENDÀRIA A LA POBLACIÓ DEL LLEDONER 
 
La Sra. Alcaldessa dóna la paraula al Regidor de Medi Ambient per tal de que expliqui les esmenes 
fetes al text original. I després també donarà la paraula al Sr. Giráldez per tal de que expliqui les 
seves esmenes. Llegeix i explica aquest punt el Regidor Sr. O. Suñé, que explica que les esmenes 
van ser rebudes abans d´aquest Ple, pel grup del PSC, des del grup d´ERC i van estar analitzant, i 
arribar a un acord d´esmenes. Principalment es modificada una mica de sintaxis i donar preferència a 
allò que Vallirana va votar al Ple anterior en contra de les pedreres. Bàsicament el primer paràgraf es 
modifica i quedaria de la següent manera: 
 
S´afegeix al títol “a la població del Lledoner”. 
 
A on el text original deia: 
 
Iniciativa institucional per a la convocatòria d’una consulta popular no referendària per a possibilitar 
una futura ampliació de l’activitat d’extracció d’àrids i graves a la Pedrera d’El telègraf de Cervelló, al 
municipi de Vallirana. 
 
Ara ha de dir: 
 
Iniciativa institucional per a la convocatòria d’una consulta popular no referendària per a demanar 
l’opinió/posicionament dels ciutadans/es del Lledoner davant la possibilitat que s’ampliï  la pedrera El 
Telègraf de Cervelló (situada davant El Lledoner de Vallirana) per a l’activitat d’extracció d’ àrids i 
graves. 
 
I s´afegeix el següent paràgraf d´acord amb tots els partits de Vallirana: 
Davant d´aquests fets i tenint en compte la voluntat del Govern de Cervelló de consultar a la seva 
població la conveniència o no d’afavorir l’ampliació de la pedrera El Telègraf, el Consistori valliranenc 
va aprovar per majoria (en el decurs del Ple Ordinari celebrat el passat 28 de gener de 2016) una 
moció de rebuig a la requalificació dels terrenys on l’empresa propietària vol fer l’ampliació de l’actual 
pedrera.  
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Quedant el redactat definitiu de la següent manera: 
 
Iniciativa institucional per a la convocatòria d’una consulta popular no referendària per a demanar 
l’opinió/posicionament dels ciutadans/es del Lledoner davant la possibilitat que s’ampliï  la pedrera El 
Telègraf de Cervelló (situada davant El Lledoner de Vallirana) per a l’activitat d’extracció d’ àrids i 
graves. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
La llei 10/2014, de 26 de setembre , de consultes populars no referendàries i d’altres formes de 
participació ciutadana, en aquells preceptes no anul·lats per la Sentència del Tribunal Constitucional 
número 31/2015, de 25 de febrer , estableix el règim jurídic i el procediment de la convocatòria de 
consultes populars, i d’altres mecanismes de participació, com a instruments dirigits a conèixer la 
posició o les opinions de la ciutadania amb relació a qualsevol aspecte de la via pública en l’àmbit de 
Catalunya i en l’àmbit competencials de la Generalitat i dels ens locals. 
La proposta formulada per l’empresa propietària de la muntanya per a l’ampliació de l’activitat 
extractiva existent, segons la fonamentació que es contempla en el projecte de la mateixa empresa, 
justifica l’ampliació en els següents aspectes: 
 
En referència a l’activitat, es defineix com una activitat industrial i econòmica, consolidada i 
continuada en el territori, donat que la meitat de la demanda d’àrids i graves de Catalunya, s’ha situat 
sempre a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’esgotament de l’explotació de la pedrera existent i la 
necessitat de mantenir la producció d’àrids i graves, implicarà l’ampliació de les pedreres existents o 
l’obertura de noves, essent la primera opció més sostenible mediambientalment, doncs evita la 
implantació de noves activitats de forma dispersa, amb el conseqüent increment de les emissions de 
CO2 degut al transport de materials des de fora de l’àmbit de l’Àrea Metropolitana. 
Considera que l’impacte mediambiental i visual quedarà modulat per l’orografia, ubicació i 
característiques que suposa l’existència prèvia d’aquesta activitat, en el mateix territori, ja que la 
parcel·la proposada reuneix els necessaris recursos miners en condicions d’aprofitament, la 
naturalesa, posició, volumetria i condicions generals de la qual, identifiquen la finca com a bona opció 
per a l’obtenció d’àrids de qualitat. 
 
En referència al Pla Territorial Metropolità, el document conté un apartat explicatiu i justificatiu de la 
conformitat de la proposta amb les determinacions del Pla Territorial, pel que respecta al sistema 
d’espais oberts. 
 
En referència a l’estudi de mobilitat, aquest estudi conclou que la proposta objecte de l’estudi no 
suposarà increments del nombre de desplaçaments de persones i materials associats a l’actual 
activitat extractiva. 
 
En referència a l’avaluació d’impacte ambiental, la proposta d’ampliació de l’activitat extractiva, per les 
seves característiques, modificació de planejament en el sòl no urbanitzable amb alteració de la 
qualificació amb l’admissió de nous usos, s’ha de sotmetre a l’avaluació d’impacte ambiental de plans 
i programes.  
 
Segons les determinacions del document de referència emès per l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental, es redacta l’informe de Sostenibilitat Ambiental que conclou que l’efecte global 
de la proposta de modificació té un impacte moderat sobre els factors ambientals, sempre que es 
tinguin en compte les mesures de seguiment i supervisió proposades. 
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Les millores introduïdes per la propietat respecte a la proposta feta anteriorment és en relació al pla 
d’actuacions i les actuacions de compensació territorial i són les següents: 

 
En referència al pla d’actuacions, s’han reajustat les previsions del projecte de manera que es 
proposa desenvolupar l’activitat extractiva en l’anomenat “àmbit d’extracció” que en el projecte 
s’indica com a  fase 1, que abasta 12,60 Ha. Aquest àmbit extractiu té unes necessitats a nivell de 
“perímetre miner” que precisen la modificació de la qualificació urbanística en un àmbit anomenat 
“àmbit de planejament extractiu” que afecta a 27,54 Ha, corresponents a les fases 1 i 2 del projecte. 
Per tant, les fases 1 i 2 que figuren en el projecte no queden afectades per l’extracció en la seva 
globalitat. L’àmbit de planejament extractiu, corresponent a la fase 2 del projecte, no és pròpiament un 
àmbit d’extracció sinó que s’utilitza per a la creació de les franges contra incendis, per acumular terra 
vegetal de l’explotació, etc. 
 
El volum màxim d’extracció estimat sobre aquestes 12,60 Ha és de 5,5 milions de metres cúbics de 
pedra, equivalents a 13,75 milions de tones. Al ritme actual d’extracció això pot representar uns 20 
anys d’explotació. 
 
Es fa una proposta d’explotació –restauració, bàsicament d’ ”àmbit d’extracció” que es basa en 
modular les superfícies intervingudes, minimitzar l’impacte visual i integrar les tasques de restauració. 
A mesura que s’obrin nous fronts d’explotació, el volum de material no apte per a la fabricació d’àrids, 
que s’avalua en un 40%, servirà en part per la restitució de la morfologia original. 
 
L’obertura de la nova zona d’extracció comporta l’inici de les tasques de restauració (morfològica i 
ambiental) sobre la totalitat de la zona extractiva actual, excepte les instal·lacions industrials. 
 
Per a respondre de la seva obligació de restaurar, l’empresa té dipositada una fiança davant del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya superior al mig milió 
d’euros(577.308,87€). L’obertura de la nova zona també vindria gravada amb una fiança prèvia d’un 
import similar, d’acord amb la Llei 12/1981, de restauració d’activitats extractives. 
 
No es modifica la capacitat de producció de la instal·lació industrial actual de trituració i classificació 
de material. En conseqüència, es mantenen els sistemes de control d’emissions (pols) per a mantenir-
los en les paràmetres autoritzats i mesurats periòdicament. 
 
En referència a les actuacions de compensació territorial, es proposen unes actuacions de 
compensació territorial en base a una ordenació minero-ambiental del territori, que té entre altres 
objectius justificar i definir actuacions complementàries orientades a la preservació del medi ambient, 
al re-equilibri territorial i a la dinamització sòcio-cultural i econòmica. Es tracta de fer palesa la funció 
de les activitats extractives com a pol generador de desenvolupament sostenible.  
Per la qual cosa s’identifiquin, es preservin i potenciïn una sèrie d’elements de valor de caràcter 
natural i sòcio-cultural que caracteritzen el territori, s’indueixin sinèrgies entre aquests valors, i es 
creïn nous elements d’expressió de les capacitats del territori.  
 
Per portar a terme això, i de conformitat amb el que preveu la Llei 10/2014, de 26 de setembre de 
consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana, la consulta popular es 
pot promoure per iniciativa institucional, entre d’altres, pels representants dels ens locals. 
 
Davant aquests fets i tenint en compte la voluntat del Govern de Cervelló de consultar a la seva 
població la conveniència o no d’afavorir l’ampliació de la pedrera El Telègraf, el Consistori valliranenc 
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va aprovar per majoria (en el decurs del Ple Ordinari celebrat el passat 28 de gener de 2016) una 
moció de rebuig a la requalificació dels terrenys on l’empresa propietària vol fer l’ampliació de l’actual 
pedrera.  
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de 
participació ciutadana. 
 
Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i 
rehabilitació ciutadana. 
 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 
 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local. 
 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
Vist l’anterior, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar la declaració institucional perquè els habitants del barri del Lledoner del municipi 
de  Vallirana expressin, mitjançant consulta popular no referendària la seva posició respecte a 
l’aprovació d’una modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana Municipal per una futura 
ampliació de l’activitat d’extracció d’àrids i graves a la Pedrera d’El Telègraf, al municipi de Cervelló 
sota els següents principis: 
 
El procés per a l’exercici del dret a decidir a favor o en contra de l’ampliació d’activitat extractiva serà 
democràtic i garantirà la pluralitat i el respecte per a totes les opinions. 
 
El pronunciament que en resulti es considerarà l’expressió majoritària de la voluntat popular sempre i 
quan la participació en el procés superi un percentatge mínim que es fixarà en el decret de 
convocatòria i aquest percentatge serà del 15%. 
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SEGON.- Disposar que, de conformitat amb l’article 10 de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de 
consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana, es convoqui la 
consulta popular en el termini de noranta dies. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Comenta la seva esmena, referint-se al primer punt dels acords a on diu “Aprovar la declaració 
institucional perquè els habitants del barri del Lledoner del municipi de Vallirana expressin”, proposen una votació per tot 
el municipi, i quedaria ““Aprovar la declaració institucional perquè els habitants del municipi de Vallirana expressin”. 
 

VOTACIÓ de l´esmena primera presentada pel Grup municipal PSC i ERC: Queda APROVADA 
l´esmena per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, ERC, CIU, Sí es Pot-Sí se Puede i l´abstenció de 
Junts per Vallirana i de Ciutadans. 
 

VOTACIÓ de l´esmena segona presentada pel Grup municipal Ciutadans: Queda REBUTJADA 
l´esmena per MAJORIA, amb el vot a favor de CIU, Ciutadans i Junts per Vallirana, l´abstenció de Sí 
es Pot-Sí se Puede i el vot en contra de PSC i ERC. 
 
Sr. O RODRÍGUEZ: Comenta que s´abstindran justament per la primera qüestió, perquè estan d´acord amb fer-ho a tot 
Vallirana. Els hi costa molt fer una abstenció perquè estan d´acord amb qualsevol procés de participació i de votació. 
Estan en aquest dilema perquè creuen i consideren que aquesta votació s´hauria de fer a tota Vallirana. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Lamenta molt que no es vulgui donar la participació a tot el municipi de Vallirana perquè era una 
oportunitat perquè pogués votar tothom, ja que des de fa uns dies s´han estat penjant cartells demanant a tot el municipi 
que participessin i es mobilitzessin. I ja que és un tema que afecta a tot Vallirana, desitjava que tot Vallirana pogués votar. 
Proposava que si era un problema econòmic, que fossin els mateixos regidors com a vocals i presidents a les Meses i que 
poguessin haver persones alienes al municipi validant. I posa l´exemple de si algun dia es reestructura el carrer Major, 
votarien només els habitants del carrer Major o tot el municipi. Ell voldria votar en contra de la pedrera però pel fet de viure 
a La Solana no se li permet votar i ho lamenta. 
 
Sr. J. ÁVILA: Vol dir que tot el que sigui participació sempre tindrà el seu suport, però s´han abstingut en aquesta votació 
perquè primer ho va parlar amb Ciutadans i va proposar que es votés a tot Vallirana, i en un principi li va semblar bé 
perquè la pedrera afecta a tot el poble, però parlant amb el Regidor de l´àrea de Polítiques Territorials li va donar una 
explicació que considera que té una part de raó perquè a Cervelló es farà un referèndum i el que es necessita aquí seria 
un referèndum que sigui potent amb molta participació. I es genera el dubte de que si es fa extens a tot el poble de 
Vallirana es pogués arribar a aquest percentatge, però estava en contradicció el que pogués votar tot el poble. Finalment 
veuen bé que es faci una consulta al Lledoner perquè és el barri més afectat. 
 
Sr. T. GIBERT: El seu vot serà favorable, tot i que els hi hauria agradat més que la consulta hagués sigut a tot Vallirana. 
Estan a favor de qualsevol tipus de consulta i quant més àmplies millor i en aquest cas creuen que la principal afectació és 
la del Lledoner, però les conseqüències les pateixen i patiran al llarg dels anys tots els veïns de Vallirana. Per això els hi 
hauria agradat poder afegir aquesta ampliació de l´àmbit de la consulta. 
 
Sra. M. ZAPATA: Han votat a favor de que només es faci al Lledoner per la raó de que volen arribar al 15% de 
participació. Si es fa a tot Vallirana dubta que la gent es mobilitzi i s´arribi a aquest percentatge. Li sorprèn molt que estigui 
el Sr. Giráldez tan disgustat per aquesta decisió perquè ell precisament no va votar a favor de la moció que van presentar 
al darrer Ple, de rebuig a aquesta pedrera. I ara ha comentat que hagués votat en contra de la pedrera i quan va tenir la 
possibilitat en el darrer Ple no ho va fer. 
 
Sr. O. SUÑÉ: Vista la intenció de vot, serà favorable a la proposta i principalment, tot i que els regidors haguessin sigut 
presidents i vocals de la Mesa, aquesta despesa no és la única de la consulta. Com no hi ha una Junta Electoral que doni 
fe sobre aquest fet, s´ha de muntar una comissió que té unes despeses i fer-ho a tota la població provocaria unes 
despeses i sense poder arribar a garantir aquest 15% (a partir dels 16 anys ja es podria votar la consulta, fent inclús més 
difícil arribar a aquest percentatge de participació). I per això van decidir que fos només al Lledoner. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Només intervé per dir que el seu vot serà favorable perquè aquesta argumentació el convenç una 
mica més. 
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Sr. E. GIRÁLDEZ: Li recorda a la Sra. Zapata, es va abstenir a la votació perquè li faltava una sèrie de dades i 
d´informació. S´ha reunit amb una persona que té una empresa de construcció i li ha dit que en el tema d´explotacions sí 
que afectarà a les esquerdes de les cases del Lledoner. Va exposar que li faltava un informe econòmic, per saber si 
afectava a llocs de treball; un informe mediambiental perquè la Regidora Sra. Zapata aportava una llista amb una sèrie 
d´animals, que ell no els posava en dubte perquè ho desconeixia i al no tenir aquestes dades es va abstenir. Prefereix 
abstenir-se si no sap el que està votant realment, que votar a favor. Tot i que l´esmena de Ciutadans ha estat rebutjada, 
votarà positivament a aquest acord. 

 
VOTACIÓ: Queda APROVAT per UNANIMITAT. 
 
 

N. 8.- MOCIÓ DE SUPORT A LES RESOLUCIONS DEL CONSELL CONSULTIU DE 
LA GENT GRAN DEL BAIX LLOBREGAT 
 
Llegeix i explica aquest punt la Regidora Sra. R. García, que explica que des de del Consell Consultiu 
els hi demanen suport a aquests informes i dictàmens que es fan des d´aquest Consell, i procedeix a 
llegir la proposta d´acord: 
 
Atès que el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat va ser creat l’any 1995 com a òrgan 
de consulta i participació del col·lectiu de persones grans, així com de les entitats cíviques i de serveis 
socials relacionades amb els temes de vellesa de la comarca. 
 
Atès que entre les funcions del Consell Consultiu es troben la realització d’informes, dictàmens, 
recomanacions i propostes, no preceptius, sobre els projectes normatius o d’altres accions que afectin 
el col·lectiu de persones grans. 
 
Atès que durant el 2015 les dues comissions de treball del Consell Consultiu han elaborat els 
següents dictàmens:  
 

1. Polítiques socials d’habitatge, per un habitatge digne (annex 1). 
2. Mobilitat, transport i gent gran (annex 2). 
3. Oficines de farmàcia al Baix Llobregat (annex 3). 
4. Serveis residencials i d’atenció a la gent gran al Baix Llobregat (annex 4). 

 
Atès que aquests dictàmens que van ser aprovats per l’assemblea anual del Consell Consultiu, que 
es celebrà el passat desembre, i proposats per a la seva aprovació pel Ple del Consell Comarcal, i 
posteriorment pels Ajuntaments de la comarca. 
 
Atès que els dictàmens recullen importants, i en alguns casos històriques reivindicacions de les 
persones grans del Baix Llobregat, com per exemple la promoció al Parlament de Catalunya d’una llei 
que reculli les especificitats del col·lectiu, en la línia d’altres lleis aprovades recentment com la de 
joventut o la d’infància i adolescència. 
 
Atès que al Baix Llobregat hi ha actualment prop de 133.000 persones amb 65 anys o més, el que 
suposa més d’un 16% del total de la població de la comarca, i que les previsions indiquen que en 10 
anys aquest percentatge s’elevarà més enllà del 21%, o el que és el mateix, gairebé 170.000 
persones. 
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Atès que, per a l’assoliment de les reivindicacions que contemplen aquests dictàmens, el conjunt de 
delegades i delegats del Consell Consultiu considera indispensable el suport del Consell Comarcal i 
dels Ajuntaments de la comarca. 
 
Per tot això, el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat proposa al Ple del Consell 
Comarcal l’aprovació dels següents: 
 
PRIMER.- Donar suport a les resolucions aprovades pel Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix 
Llobregat. 
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquestes resolucions a les administracions i organismes competents en 
matèria d’habitatge, pobresa energètica, mobilitat i transport, infraestructures, oficines de farmàcia i 
serveis residencials i d’atenció a la gent gran. 
 
TERCER.- Iniciar les accions d’acompanyament que s’escaiguin per tal de donar-hi compliment com 
més aviat millor. 
 
QUART.- Demanar a tots els Ajuntaments de la comarca l’aprovació d’aquesta moció de suport per 
part dels seus plenaris. 
 
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords i del contingut de les resolucions al Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea d’Atenció a les Persones de la 
Diputació de Barcelona, als trenta Ajuntaments del Baix Llobregat i a tots els grups polítics amb 
representació al Parlament de Catalunya. 
 
Sra. M. ZAPATA: Votaran a favor perquè aquesta moció ja va ser aprovada per majoria al Consell Comarcal, però 

demanen que s´adapti el redactat perquè aquesta moció és la que es va aprovar directament al Consell Comarcal i hi ha 

coses que s´haurien de rectificar, que no afecten al contingut i simplement és una qüestió de puntualització. Abans dels 

acords, a on diu: “Per tot això, el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat proposa al Ple del Consell 

Comarcal”, hauria de dir: “Proposa a l´Ajuntament de Vallirana que s´aprovin els següents acords”. I per tant també l´acord 

4 s´hauria de treure perquè és absurd demanar als Ajuntaments quan ja estem “en ello”. 

Els hi hauria agradat que les resolucions del Consell Consultiu que es van aprovar, s´haguessin adjuntat a la moció 

perquè sinó no sabem què estem aprovant. Les han demanat al Consell Comarcal, les tenen i les han llegit, i sí que saben 

el que estan aprovant, però pregaria que per properes ocasions quan hi hagi mocions que puguin portar adjuntades 

documentació o resolucions, que s´adjuntin. 

Sra. ALCALDESSA: S´han d´aprovar petites esmenes d´adaptació perquè van agafar directament el document que va fer 
arribar el Consell Comarcal. 

 
VOTACIÓ de l´esmena: Queda APROVADA l´esmena per UNANIMITAT. 
 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per UNANIMITAT. 
 
La redacció definitiva de la moció amb les esmenes, seria la que es transcriu a continuació: 
 
Atès que el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat va ser creat l’any 1995 com a òrgan 
de consulta i participació del col·lectiu de persones grans, així com de les entitats cíviques i de serveis 
socials relacionades amb els temes de vellesa de la comarca. 
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Atès que entre les funcions del Consell Consultiu es troben la realització d’informes, dictàmens, 
recomanacions i propostes, no preceptius, sobre els projectes normatius o d’altres accions que afectin 
el col·lectiu de persones grans. 
 
Atès que durant el 2015 les dues comissions de treball del Consell Consultiu han elaborat els 
següents dictàmens:  
 

1. Polítiques socials d’habitatge, per un habitatge digne (annex 1). 
2. Mobilitat, transport i gent gran (annex 2). 
3. Oficines de farmàcia al Baix Llobregat (annex 3). 
4. Serveis residencials i d’atenció a la gent gran al Baix Llobregat (annex 4). 

 
Atès que aquests dictàmens que van ser aprovats per l’assemblea anual del Consell Consultiu, que 
es celebrà el passat desembre, i proposats per a la seva aprovació pel Ple del Consell Comarcal, i 
posteriorment pels Ajuntaments de la comarca. 
 
Atès que els dictàmens recullen importants, i en alguns casos històriques reivindicacions de les 
persones grans del Baix Llobregat, com per exemple la promoció al Parlament de Catalunya d’una llei 
que reculli les especificitats del col·lectiu, en la línia d’altres lleis aprovades recentment com la de 
joventut o la d’infància i adolescència. 
 
Atès que al Baix Llobregat hi ha actualment prop de 133.000 persones amb 65 anys o més, el que 
suposa més d’un 16% del total de la població de la comarca, i que la previsions indiquen que en 10 
anys aquest percentatge s’elevarà més enllà del 21%, o el que és el mateix, gairebé 170.000 
persones. 
 
Atès que, per a l’assoliment de les reivindicacions que contemplen aquests dictàmens, el conjunt de 
delegades i delegats del Consell Consultiu considera indispensable el suport del Consell Comarcal i 
dels Ajuntaments de la comarca. 
 
Es proposa al Ple l´adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar suport a les resolucions aprovades pel Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix 
Llobregat. 
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquestes resolucions a les administracions i organismes competents en 
matèria d’habitatge, pobresa energètica, mobilitat i transport, infraestructures, oficines de farmàcia i 
serveis residencials i d’atenció a la gent gran. 
 
TERCER.- Iniciar les accions d’acompanyament que s’escaiguin per tal de donar-hi compliment com 
més aviat millor. 
 
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords i del contingut de les resolucions al Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea d’Atenció a les Persones de la 
Diputació de Barcelona, als trenta Ajuntaments del Baix Llobregat i a tots els grups polítics amb 
representació al Parlament de Catalunya. 
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N. 9.- MOCIÓ RELATIVA AL FINANÇAMENT DEL SERVEI DE CONTROL DE 
MOSQUITS DEL BAIX LLOBREGAT PER PART DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
 
Explica i llegeix aquest punt el regidor Sr. O. Suñé, que llegirà directament els acords: 
 
El Servei de Control de Mosquits va ser transferit al Consell Comarcal del Baix Llobregat mitjançant el 
Decret 5/1988 de 13 de gener,  i finançat ininterrompudament per la Generalitat de Catalunya durant 
vint-i-quatre anys.  
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat presta, mitjançant conveni, el Servei de Control de Poblacions 
de Mosquits als municipis, així com a l’Aeroport de Barcelona (AENA) i el Port de Barcelona amb la 
Zona d'Activitats Logístiques, els quals participen també en el seu finançament.  

Durant més de trenta anys, el Servei de Control de Mosquits (SCM) ha après, impulsat, implementat i 
aplicat les tècniques de control integrat amb base biològica en el Baix Llobregat per mandat dels 
Ajuntaments, el Port de Barcelona i l’Aeroport de Barcelona-El Prat, amb uns resultats tècnics i una 
implantació popular que avaluem com a francament satisfactoris. El Servei per més d’un milió 
d’habitants, addicionalment als 35 milions d’usuaris anuals de l’Aeroport; tot plegat amb un pressupost 
molt moderat i un equip humà permanent de només 10 persones. 
 
Durant aquests darrers anys, tanmateix, els desafiaments des del punt de vista de la Salut Pública no 
han deixat d’augmentar i els tècnics de l’SCM, així com els de les organitzacions semblants, han 
realitzat una funció d’estudi, de recerca i de millora del control dels mosquits a Catalunya així com del 
seu coneixement, que ha estat compartit sistemàticament entre administracions. 
 
La detecció del Mosquit Tigre (Aedes albopictus) a Espanya el 2004 fou possible gràcies al SCM de la 
nostra comarca, qui des del primer moment aporta el seu coneixement de l’espècie. Aquest insecte 
vector s’afegeix de fet, al grup de mosquits que ja eren presents al Baix Llobregat. A resultes 
d’aquesta rellevància, la Comissió Interadministracions sobre Mosquits de Catalunya fou impulsada 
pel Departament de Salut i es recolzà des del primer moment en els coneixements d’entomologia, 
transmissió i control vectorial que posseeix el Consell Comarcal. 
 
Cal remarcar que les implicacions sanitàries del control de mosquits han esdevingut un aspecte 
especialment destacable a causa de diferents brots a tota Europa de malalties transmeses pels 
mosquits, i específicament els virus del Dengue, Chikungunya i el virus del Nil occidental (VNO). 
Aquesta darrera malaltia ha provocat ja centenars de casos en humans, amb desenes de morts a 
països europeus del nostre entorn i també casos en humans i en cavalls a Espanya des del 2010. Ha 
estat tot recentment, aquest 2015, quan un nou virus s’ha afegit a aquesta llista, el virus Zika amb 
alguns casos importats a Europa i també a Catalunya i estat espanyol, que augmentaran durant els 
propers mesos a la vista de les proporcions de l’epidèmia americana. 
 
A partir de 2013, el brot de Chikungunya a Amèrica llatina i els casos de Dengue arreu del món han 
implicat un risc important per països com el nostre on es rep un flux important de persones provinents 
del Carib, tal com ha passat anteriorment en països veïns com França o Itàlia on s’ha produït la 
transmissió local d’aquestes dues malalties. 
 
Els viatgers que puguin arribar en fase virèmica impliquen un risc immediat d’iniciar una epidèmia 
local, fet previst al Protocol per a la vigilància i el control de les arbovirosis transmeses per mosquits a 
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Catalunya, que es va activar el 2014 per fer front a aquesta situació. El Consell Comarcal va participar 
en la redacció d’aquest Protocol coordinant la part corresponent a l’Annex 9 de les inspeccions 
entomològiques. A més, executa en les comarques de la demarcació de Barcelona aquestes 
inspeccions sobre possibles mosquits vectors a la residència dels malalts de risc, sota finançament de 
la seva Diputació. 
Malgrat tot això, la Generalitat de Catalunya cessà en l’any 2014 en el seu compromís adquirit en el 
finançament que facilitava al Consell Comarcal a través del PUOSC. Malgrat la precarietat econòmica 
que ha provocat aquest fet, l’esforç d’oferir un servei d’excel·lència no ha disminuït: a tall d’exemple, 
l’any 2015 es van tractar més de 137.500 embornals en zones urbanes i es van dur a terme 11.540 
accions de control en entorn rural i natural, ambdós valors dels més elevats de les dues darreres 
dècades. 
 
La realitat actual que se’ns planteja, sense finançament estable des de 2014, no pot ser més 
preocupant, en relació a la simple subsistència de les prestacions del Servei.  
 
Aquesta situació resulta difícilment comprensible, a més, quan en altres regions del nostre país la 
Generalitat de Catalunya (i a través precisament del seu Departament de Salut) sí que ha establert fa 
pocs mesos conveni de finançament per al control dels mosquits acompanyant-ho amb el control de la 
mosca negra. I és més difícil encara quan considerem les exigències de Salut Pública plantejades per 
les alertes creixents de risc d’epidèmies causades primerament pel virus del Dengue i del de la febre 
de Chikungunya, als quals s’afegeix amb força en l’actualitat el virus de Zika. 
 
És per tot això que proposem al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1. Instar a la Generalitat de Catalunya a donar compliment al compromís de finançar el SCM 

d’aquesta comarca, en virtut a l’acord pres mitjançant Decret 5/1988 de 13 de gener, i que, en 
conseqüència, restableixi el marc econòmic existent des de la transferència del SCM al Consell 
Comarcal, ara fa 28 anys. 
 

2. Instar a la Generalitat de Catalunya que acordi un sistema de finançament del Servei de Control 
de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat que sigui estable, suficient i durador, i 
adaptat a la nova realitat climàtica i a les necessitats sanitàries derivades de la transmissió de 
malalties víriques. 

 
3. Instar a la Generalitat de Catalunya a assumir la seva responsabilitat pel que fa a la protecció de 

la salut pública de la població, tal i com s’estableix a les directives europees, i posteriors protocols 
estatals i autonòmics. 
 

Sra. M. ZAPATA: Abans del Ple li han pregat al Regidor Sr. O. Suñé que es retirés aquesta moció perquè justament 
aquest dilluns es va aprovar en Junta de Govern del Consell Comarcal un conveni amb la Diputació de 250.000 euros per 
atacar la problemàtica del mosquit. Informació que de ben segur tenen. El President del Consell Comarcal ha manifestat fa 
pocs dies que hi ha un compromís polític per part de la Generalitat, concretament per part de la Conselleria de 
Presidència, de signar durant les properes setmanes, màxim un mes, un conveni marc a tres bandes, que és el que es 
demana en aquest moció: Generalitat-Diputació-Consell Comarcal, que permeti que el que es demana, no haver 
d´improvisar el finançament del control dels mosquits al Baix Llobregat cada vegada que ens ve a sobre el problema. No 
creuen que hi hagi d´haver una batalla política en aquest tema perquè està en vies de solució. Tots els partits opinen que 
aquest tema s´ha de resoldre, i vol destacar la feina del Conseller Sr. Comín, que s´ha implicat directament en la resolució 
del finançament del control dels mosquits i que s´ha compromès a reballar fermament perquè no es converteixi en un 
problema a Catalunya. Donat que no es retira aquesta moció, i que està en vies de solució, votaran en contra d´aquesta 
moció. 
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Sra. ALCALDESSA: Tot i que s´hagi signat aquest conveni que es comenta, creu que sí que es bo donar recolzament en 
tant que el Consell Comarcal ha demanat als Ajuntaments que recolzin aquestes mesures per tal de que, tot i que tinguem 
conveni per aquest any i s´estiguin buscant mesures, per què no sigui quelcom provisional i per un futur n´hi hagi garantit 
per aquest servei, que és un servei que està funcionament molt bé i que és necessari, i aquí a Vallirana amb les 
afectacions que tenim amb els mosquits, no s´ha de deixar perillar. Des del Consell Comarcal es va demanar que es 
pogués fer extensiva aquesta moció i creu que és necessari donar aquest recolzament i donar més força a totes aquestes 
negociacions que tingui amb la Generalitat de Catalunya. També agrair que es solucioni. Però aquest és el motiu de 
mantenir la moció i que el Ple decideixi el que cregui més convenient. 
 

VOTACIÓ: Queda APROVADA per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, CIU, Ciutadans, Junts per 
Vallirana, Sí es Pot-Sí se Puede i el vot en contra d´ERC. 
 
 

N. 10.- MOCIÓ DE SUPORT A LES ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE 
CATALUNYA I DE REBUIG A LA GESTIÓ ESTATAL DELS FONS PROCEDENTS 
DEL 0,7% DE L’IRPF 
 
Explica aquest punt la regidora Sra. M. Zapata, que no llegeix sencera, només els paràgrafs que 
considera més importants, passant a llegir els acords, i que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Les entitats del tercer sector social tenen un paper fonamental en la prestació de serveis sovint 
públics d’atenció a les persones. Aquestes entitats aporten un valor afegit, que per la seva naturalesa 
civil han ajudat històricament a innovar i a generar noves demandes ciutadanes d'atenció social i de 
salut. La seva naturalesa de base ciutadana, així com la seva vocació social, comunitària i no 
mercantil, ha generat una confiança ciutadana vers un teixit assistencial de primer ordre en àmbits on 
l’Administració no arriba directament. Milers d’entitats del tercer sector social realitzen a Catalunya un 
esforç diari i constant en l’atenció i defensa de les persones i de les situacions de vulnerabilitat social 
que pateixen. 
 
En aquest sentit i per garantir la viabilitat econòmica de les entitats, Catalunya ha manifestat sempre 
la seva voluntat de gestionar els fons provinents del 0,7% per a programes socials, d’acord amb les 
competències exclusives que li atorga la Constitució Espanyola en l’àmbit de les polítiques socials. En 
el transcurs dels últims anys Catalunya ha aportat el 25% de la recaptació estatal del 0,7% del IRPF 
per a fins socials, però només en rep anualment el 14% en forma de programes socials que tenen lloc 
en territori de Catalunya. Això significa que el conjunt d’entitats catalanes deixi de rebre aquest any un 
total de 26,5 milions, amb la conseqüent pèrdua d’ajuda i oportunitats per als nostres conciutadans 
més vulnerables. 
 
En 13 ocasions diferents en els últims vint anys, el Suprem i el Constitucional havien dictat sentències 
dient que l’Estat no és competent per gestionar i distribuir aquestes subvencions, sinó que ho han de 
fer les Comunitats Autònomes. Tot i això, el passat 17 de març, el Tribunal Suprem ha desestimat un 
recurs contenciós-administratiu de la Generalitat de Catalunya contra el Reial decret que regula el 
sistema de repartiment estatal del fons a les entitats socials mitjançant el 0,7% de l’IRPF. La 
sentència del Tribunal Suprem 610/2016, del 17 de març de 2016, contradiu les 13 sentències 
anteriors del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem que donaven la raó a la Generalitat en 
aquest tema. 
 
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa més de 3.000 entitats socials 
catalanes, ha rebutjat la sentència i ha exposat que suposarà que una seixantena d’entitats socials 
catalanes quedin excloses de la recepció de fons de l’IRPF, ja que el model actual limita la distribució 
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d’aquests ajuts a les entitats que siguin d’àmbit estatal, deixant fora les que actuen només en l’àmbit 
local o autonòmic i perjudicant els usuaris a qui atenen.  
 
Les entitats del tercer sector també s’han mostrat crítiques amb el fet que en les darreres 
convocatòries, l’Estat va eliminar el concepte “d‘assistència social” de les bases de les subvencions 
per esquivar aquestes sentències desfavorables del Constitucional i del Suprem, malgrat que és 
evident que el conjunt de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions es dediquen a l’assistència 
social, i que els projectes subvencionats tenen tots relació amb l’assistència social, una matèria de 
competència exclusiva de les Comunitats Autònomes. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Rebutjar la sentència del Tribunal Suprem 610/2016, del 17 de març de 2016, que 
desestima el recurs presentat per la Generalitat de Catalunya en què reclamava la gestió dels fons 
procedents del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials; així com el nou sistema de gestió dels fons a 
càrrec de l’Estat que perjudica les entitats d’àmbit local i autonòmic i a donar suport a totes les 
accions que pugui emprendre la Generalitat en la defensa de les seves competències. 
 
SEGON.- Manifestar el suport del consistori a les entitats del tercer sector del municipi i de Catalunya 
i reconèixer la seva tasca diària per contribuir a la garantia dels drets socials. 
 
TERCER.- Denunciar l’actitud recentralitzadora de l’Estat espanyol que perjudica directament a les 
entitats socials d’àmbit local i autonòmic i el greuge que suposa el fet que Catalunya hagi aportat en 
els darrers anys el 25% de la recaptació estatal del 0,7% de l’IRPF per a fins socials, però només 
n’hagi rebut anualment el 14% en forma de programes socials al territori català. 
 
QUART.- Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Taula 
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Estan d´acord amb que s´ajudi al Tercer Sector Social. Cada euro que es dediqui no serà una despesa 
sinó que serà una de les millors inversions col.lectives que podem fer. No en benefici d´uns pocs, sinó en benefici 
col.lectiu. El propi mercat des dels principis de responsabilitat social empresarial hauria d´invertir conjuntament amb 
l´Administració Pública en les polítiques de cohesió i inclusió social. Estan a favor d´ajudar a totes les entitats del Tercer 
Sector. Però sí que és veritat que la moció un cop més el que fan des d´ERC és tirar les culpes de tot a l´Estat i 
possiblement sigui veritat que aporta Catalunya el 25% que aporta Catalunya del 0,7% de l´IRPF. Segurament també és 
veritat que només rep el 14% i que faltin 26,5 milions d´euros que diu la moció. Però també és veritat que de vegades 
quan demanem diners amb raó (7.220 milions d´euros per la comunitat autònoma de Catalunya) s´ha de gastar en això: 
entitats, ajudes, serveis socials, en pagar la sanitat i l´educació, en les entitats del Tercer Sector, etc.. Desgraciadament 
s´està demanant els diners a l´Estat, però s´estan gastant els diners amb altres coses que no tenen res a veure i realment 
fa falta. Però sí que és veritat que els 26,5 milions d´euros, i pregunta si saben el que costa la Conselleria d´Afers 
Exteriors del Sr. Raul Romeva, impugnada pel Tribunal Suprem perquè envaeix competències en el Ministeri d´Assumptes 
Exteriors i respon que costa 17 milions d´euros. Continua amb la seva argumentació. 
 
Sra. R. GARCIA: Votaran a favor ja que volen garantir els interessos de les entitats del Tercer Sector, però no només de 
Catalunya , sinó de tot el territori i que cada comunitat autònoma pugui gestionar la seva part del 0,7%. Volen posar de 
manifest la feina que fan les entitats socials i per això el seu vot serà favorable. 
 
Sra. M. ZAPATA: Vol dir que, segons el comentat per la Sra. Garcia, el Regidor de Ciutadans no ha entès la moció 
perquè ha parlat del sexe dels àngels i potser necessita una immersió lingüística. Tot el que ha dit que posen aquí, no ho 
posen. No es volen quedar amb tots els diners i només volen gestionar el que els toca. 
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VOTACIÓ: Queda APROVADA per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, ERC, CIU, Junts per 
Vallirana, Sí es Pot-Sí se Puede i el vot en contra de Ciutadans. 
 

 
N. 11.- MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA CAMPANYA NO PUC ESPERAR! 
 
Explica aquest punt la Regidora Sra. A. Kirchner, i no la llegirà sinó que l´explicarà breument, i el text 
íntegre és el següent: 
 
NO PUC ESPERAR! és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les persones que necessiten 
utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic no contagiós. 
 
Els destinataris d'aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries intestinals (malaltia de 
Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un 
càncer de recte, i tots aquells pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal 
incloure. 
 
Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua, i de vegades 
imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa per por de no trobar un lavabo 
accessible en el moment necessari. Tot això pot suposar una minva de la seva qualitat de vida. 
 
L'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU) emet les targetes NO PUC ESPERAR! 
perquè aquests pacients les utilitzin, però són els metges de les Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu 
col·laboradors qui les lliuraran als seus pacients quan ho considerin necessari.  Les targetes són gratuïtes 
i no són nominals, però estan numerades per a seguir un control de lliurament. 
 
Des de l'ACCU Catalunya a Catalunya, i des de les diferents ACCU que implanten el projecte a altres 
zones de l’Estat espanyol, s'intentarà arribar a acords de col·laboració amb establiments i equipaments 
perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera gratuïta i el més ràpidament possible  als portadors de 
les targetes NO PUC ESPERAR!. 
 
Per això, és fonamental la col·laboració de diferents sectors: 
 
1. Equips mèdics d’Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu que dictaminin quins pacients necessiten 

la targeta i quins no. 
 
2. Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciïn i també informin sobre aquest problema, 

adhereixin  els lavabos dels seus  equipaments al projecte, i promoguin l'adhesió 
d'associacions i establiments a NO PUC ESPERAR! 

 
 
3. Associacions de comerciants i hostaleria disposats a facilitar l'entrada ràpida i gratuïta als seus 

lavabos als pacients portadors de la targeta, i a promoure la difusió del projecte entre els seus 
associats. 

4. Voluntaris que difonguin el projecte i que col·laborin en les tasques administratives i de suport. 
 
A més, NO PUC ESPERAR! és un projecte que té dues finalitats: 
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 Facilitar l'accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol lloc i sempre que ho 
necessitin. 

 Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les necessitats que tenen qui les 
pateix 

 
D'aquesta manera, NO PUC ESPERAR! contribueix significativament a millorar la qualitat de vida 
d'aquests pacients. 
 
Aquesta iniciativa fou creada l'any 2013 per l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de 
Catalunya (ACCU Catalunya) i per la Unitat de Malalties Inflamatòries Intestinals (MII) de l'Hospital 
Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. El projecte NO PUC ESPERAR! està en desenvolupament 
continu i s’actualitza constantment tant per la incorporació de nous pacients com per l'adhesió de nous 
establiments i equipaments col·laboradors. 
 
El projecte “NO PUC ESPERAR!” compta amb el suport, a Catalunya, del Consell Consultiu de Pacients 
del Departament  de  Salut  de  la  Generalitat  de  Catalunya, de  la Societat  Catalana de Digestologia, 
de l'Institut Català de la Salut,  de GETECCU (Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y 
Colitis Ulcerosa), i la col·laboració d'AbbVie. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Primer Demanar l’adhesió de l’Ajuntament de Vallirana al projecte NO PUC ESPERAR!  amb 
la finalitat de col·laborar i ajudar en la difusió i campanya. 
 
SEGON .- Promoure l’adhesió dels comerços i associacions comercials de Vallirana al projecte NO PUC 
ESPERAR!. 
 
TERCER.- Promoure la difusió del projecte NO PUC ESPERAR! a tota la ciutadania de Vallirana, amb 
especial atenció als comerços i al CAP del municipi . 
 
QUART.- Promoure  campanyes  divulgatives  sobre  les  malalties  digestives  per  a  tota  la ciutadania 
de Vallirana amb la col·laboració de les entitats especialitzades. 
 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per UNANIMITAT. 
 
 

N. 12.- MOCIÓ PER RECLAMAR EL PAGAMENT DEL DEUTE QUE MANTÉ LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA AMB L’AJUNTAMENT DE VALLIRANA 
 
La Sra. Alcaldessa informa que aquesta moció es presentava per separat per Sí es Pot-Sí se Puede i 
Ciutadans per la seva banda. Com hi ha hagut un acord entre aquests dos grups per presentar una 
moció conjunta, primer s´aprovarà aquesta esmena a la totalitat de la moció i aprovar posteriorment el 
text presentat. 
 
VOTACIÓ de l´esmena: Queda APROVADA l´esmena per UNANIMITAT. 
 
Llegeix i explica aquest punt el Regidor Sr. J. Ávila i el Regidor Sr. E. Giráldez: 
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Segons la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en resposta per escrit a 
una pregunta sobre el deute de l’administració autonòmica respecte als ens locals, la Generalitat de 
Catalunya té un deute pendent a favor dels municipis que a data de 31/12/2015 ascendeix a 633 
milions d’euros. Aquesta quantitat representa el 7,06% del pressupost dels ingressos totals dels 
Ajuntaments catalans i, segons la consellera, és previst que la Generalitat faci efectiu el seu 
pagament durant el 2016. 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya manté un deute amb l’Ajuntament de Vallirana de 837.393 
d’euros que genera problemes al nostre municipi i suposa un empitjorament de la prestació dels 
serveis del nostre Ajuntament. 
 
Tenint en compte tot l'exposat. 
 
Es proposa al Ple l´adopció dels següents acords: 
 
1. Instar a que l’Ajuntament de Vallirana requereixi formalment a la Generalitat de Catalunya que 

faci efectiu el pagament del deute pendent amb el consistori abans de que finalitzi l’exercici 2016. 
 
2. Instar a la Generalitat de Catalunya a planificar una data de pagament amb l’Ajuntament de 

Vallirana. 
 
3. Incorporar el deute pendent als Ajuntaments de Catalunya per municipi al denominat “portal de la 

transparència” de la Generalitat de Catalunya. 
 
4. Comunicar aquest acord a la Conselleria de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 

a la Conselleria d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, al President de la 
Generalitat de Catalunya i als Presidents de tots els Grups del Parlament de Catalunya. 

 
Sr. T. GIBERT: Evidentment volen que la Generalitat pagui el deute de l´Ajuntament de Vallirana, de tots els Ajuntaments 
de Catalunya, de les farmàcies, de les empreses i que pagui les pagues pendents encara del funcionaris de les 
Administracions. Això és un desig i un dret que té tota aquesta gent i els agradaria que això fos així, però tenim un 
problema perquè “d´allà a on no n´hi ha, no en raja” i si el govern de la Generalitat està escanyat perquè no arriben les 
aportacions que han d´arribar de l´Estat, difícilment serà factible. Demanarien un canvi d´aquesta moció que, a l´hora 
d´aprovar els acords, el primer acord fos requerir al govern de l´Estat que pagui al govern de Catalunya, i segon que el 
govern de Catalunya pagui tot el deute que té, i al següent li demanem que pagui el deute en aquest cas només a 
l´Ajuntament de Vallirana. Però que si es vol afegir que pagui tot el que deu, també hi estarien d´acord. Com que entén 
que, si s´afegeix aquest primer punt que permeti que el govern de Catalunya cobri el que l´Estat li deu, votarien a favor. I 
si no és així votaran en contra. 
 
Sra. M. ZAPATA: És exactament el mateix. Volen votar favorablement si s’incloïa aquest punt d´instar al govern estatal a 
que faci el pagament del deute a Catalunya. I si no s´inclou votaran abstenció perquè lògicament sempre defensaran 
reclamar els diners que li pertoquen a Vallirana. 
 
Sra. ALCALDESSA: Entén que els grups que han proposat la moció valoraran si volen posar a votació aquesta esmena 
que s´està fent des dels grups de CIU i d´ERC. En tot cas el posicionament del PSC és que estan a favor d´aquesta 
moció. I vol donar una mica d´informació d´actualitat de l´estat del deute. Les dades que recullen la moció són correctes 
però feien referència a 31/12/2015. A dia d´avui hi ha bones notícies, perquè les darreres setmanes des de la Generalitat 
s´ha anat pagant una miqueta i ara estaríem amb un deute d´uns 600.000 euros. No és tot i encara deu bastants diners, 
però s´ha de reconèixer que sí que s´ha fet aquest petit esforç i el que serien els deutes més antics. Tot i així deuen 
600.000 euros, que en relació als ingressos no representarien un 7%, sinó que agafem la dada de 800.000 euros, 
estaríem per un 5,5%, bastant per sota. I si s agafa la última dada de 600.000 euros, estaríem parlant d´un 3,7% dels 
ingressos. Amb la qual cosa, en el cas de Vallirana i tot i que votem a favor perquè la Generalitat no degui cap euro, volia 
donar aquestes dades perquè en tinguessin coneixement. 
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Sr. E. GIRÁLDEZ: Manifesta que vol deixar la moció com està, depenent del que digui també el regidor de Sí es Pot. Si 
volen presentar una moció al proper Ple CIU i ERC a on demanin al govern d´Espanya que pagui el deute a la Generalitat 
de Catalunya, no es preocupin que aquí es compromet públicament a que votarà a favor d´aquesta moció. Però aquesta 
no la vol tocar. I respecte al que diuen de que no n´hi ha, és cert, però ha donat dues dades abans, una la de la 
Conselleria d´Afers Exteriors. Però realment afirma que s´estan gastant els diners en fer estructures d´Estat, volent fer ara 
la Hisenda Catalana i fer un contracte amb IBM, que pot suposar 100 milions d´euros als catalans perquè han de canviar 
tot el programa informàtic privatiu, que pagaran de la nostra butxaca els contribuents. Pregunta si saben quin deute hi ha 
dels 31 municipis del Baix Llobregat, incloent L´Hospitalet de Llobregat i contesta que són 84 milions d´euros, des 
d´Abrera fins Viladecans per ordre alfabètic. Pregunta si saben quin és el deute que suposa pal·liar els 84 milions d´euros 
dels 31 municipis i contesta que a 31 de desembre es parlava de 1.060.155 persones que veurien que els seus 
Ajuntaments tindrien pagats els deutes perquè els seus serveis socials funcionessin. I ens estem gastant els diners, 
segons informació de La Vanguardia, que l´executiu català reconeixia a una pregunta del PSC, que no de Ciutadans, que 
la Delegació de Brusel.les ens està costant 773.000 euros de lloguer a l´any. I continua amb la seva argumentació. 
 
Sr. J. ÁVILA: Creu que ha derivat això en una qüestió nacional i des de la seva part no era la intenció. Si Espanya deu a 
la Generalitat, també que pagui. Però el que passa és que si s´hagués d´afegir això, els agradaria tenir les dades 
exactament de quant li deu l´Estat a Catalunya. Per això i amb solidaritat amb l´Enrique que no la vol canviar, la deixaria 
així. Però no perquè no estigui d´acord amb la petició que fan. Si hi ha un deute s´ha de reconèixer i tant com ha de pagar 
la Generalitat a Vallirana, l´Estat a la Generalitat i la Unió Europea a qui correspongui. Han considerat important presentar 
aquesta moció per diferents motius i també han presentat una altra que creuen que va relacionada. Tenim un dèficit en 
infraestructures; manca un pavelló municipal; una biblioteca; un ateneu... I des de fa uns anys Vallirana té un deute amb 
els bancs que lastra aquestes inversions. Per tant consideren que els diners que deu la Generalitat a l´Ajuntament poden 
ser de gran ajuda per solucionar aquesta situació. Després podem entrar en aquests temes de si la Generalitat té o no té, 
li deuen o no. Els Ajuntaments són les primera línia de les institucions amb el ciutadà i per tant ha de satisfer les 
necessitats més immediates. De moment la deixen, però entenen el que els hi diuen, i ofereix que si volen els altres grups, 
presentar una altra moció reclamant el deute de l´Estat a la Generalitat, i votarà a favor. 
 
Sr. T. GIBERT: Primer vol aclarir que forma part del grup de CIU, no Unió, ni Convergència. Li sap greu que s´aprofiti 
qualsevol moció per fer un míting sempre en el mateix sentit. Abans ha passat amb el punt del 0,7%, que no hi ha hagut 
una confusió o falta d´enteniment. S´estava demanant que pogués seguir distribuint des de Catalunya a les entitats del 
Tercer Sector de Catalunya, igual que es faria a Castella la Mancha, a Extremadura, etc. i se´ls acusa d´insolidaris. Per 
tant no s´ha entès res. I en aquest punt està passant una mica el mateix. Catalunya aniria molt bé si no tingués, ja no 
només el deute històric, sinó també el deute real. No hi ha autonomia més solidaria que la de Catalunya i això està 
claríssim i tothom ho reconeix. Hi ha un balanç que ens és favorable i que defensen que vingui a Catalunya. No es pot dir 
que no es coneix perquè és sobradament conegut. Es conformaria amb que es pagués el deute legal que reconeixen, que 
no ve ni aquesta. Parlar d´infraestructures d´estat, oficines d´aquí o allà, cosa una despesa o altra, és una afirmació 
absolutament gratuïta si no hi poses al costat el que en treu Catalunya de totes aquestes delegacions, institucions i 
oficines comercials per tot el món. En treu molt més del que pugui arribar a Catalunya de qualsevol ambaixada i de 
qualsevol oficina de l´Icex. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: En primer lloc li contesta que és un maleducat pel que ha dit i li vol demanar que no continuï amb el 
tema de falta de respecte. Ho ha fet en un Ple i ho torna a fer avui. I considera que se´ls hi faran els Plens molt llargs. 
Demana que no li torni a faltar al respecte. Que digui el que vulgui, però aquí ha estat durant 30 anys donant un únic 
discurs: ara es dóna un altre discurs diferent que no els hi agrada. Demana que li rebati però que no li torni a faltar al 
respecte. 
 
Sra. ALCALDESSA: Demana que es respecti i no es falti al respecte de cap persona d´aquest consistori i que cadascú és 
lliure de poder expressar les seves opinions dintre d´aquest Ple i si un vol fer un míting pot fer-ho i estaria dintre del seu 
dret. Està intentant posar una mica d´ordre i el Ple serà llarg i s´ha d´intentar escoltar als altres encara que no agradi el 
que diuen. Però mai sense faltar al respecte. També demana que no hi hagi cap mena d´amenaça. 
 

VOTACIÓ: Queda APROVADA per MAJORIA, amb els vots a favor de PSC, Ciutadans, Junts Per 
Vallirana i Sí es Pot-Sí se Puede, i l´abstenció d´ERC i CIU. 
 
 

MOCIÓ RELATIVA A LA INCLUSIÓ DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE 
CARA A L´ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL 2017 (PUNT 
NÚM. 14 DE L´ORDRE DEL DIA) 
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VOTACIÓ: Queda DENEGADA per MAJORIA, amb els vots en contra de PSC, ERC, CIU i Ciutadans 
i el vot a favor de Junts Per Vallirana i Sí es Pot-Sí se Puede. 
 
 

MOCIÓ PER A LA RETIRADA DE LES PLAQUES DE RECONEIXEMENT 
INSTITUCIONAL EN EDIFICIS PÚBLICS AL SENYOR JORDI PUJOL I SOLEY I A 
QUALSEVOL PERSONA IMPUTADA PER CASOS DE CORRUPCIÓ (PUNT NÚM. 15 
DE L´ORDRE DEL DIA) 
 

VOTACIÓ: Queda DENEGADA per MAJORIA, amb els vots en contra de PSC, ERC, CIU, l´abstenció 
de Junts Per Vallirana i Sí es Pot-Sí se Puede, i el vot a favor de Ciutadans. 
 
 

MOCIÓ PER RECLAMAR EL PAGAMENT DEL DEUTE QUE MANTÉ LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA AMB L´AJUNTAMENT DE VALLIRANA (PUNT 
NÚM. 16 DE L´ORDRE DEL DIA) 
 
Presentada conjuntament pels grups municipals de Ciutadans i Sí es Pot-Sí se Puede amb una nova 
redacció al punt 12 de l´acta. 
 
 

MOCIÓ EN SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER UNA LLEI 
DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA (PUNT NÚM. 17 DE L´ORDRE DEL 
DIA) 
 
VOTACIÓ: Queda DENEGADA per MAJORIA, amb els vots en contra de ERC i CIU, l´abstenció de 
PSC i Ciutadans i el vot a favor de Junts Per Vallirana i Sí es Pot-Sí se Puede. 
 
 

N. 13.- MOCIÓ EN CONTRA DE L´ACORD ENTRE LA UE I TURQUIA SOBRE LA 
SITUACIÓ MIGRATÒRIA 
 
Explica i llegeix aquest punt el Regidor Sr. O. Rodríguez: 
 
L'acord entre la Unió Europea i Turquia, signat recentment, pressuposa l'expulsió de persones 
necessitades de protecció a un país que vulnera els drets humans com és Turquia. Aquest acord 
vulnera la pròpia normativa europea i els tractats internacionals i suposa fer de Turquia la policia 
d'Europa, convertint-se alhora en un gran camp de persones refugiades a les portes dels propis 
països europeus.  
 
Volem recordar que Turquia comet greus violacions de drets fonamentals en el seu propi territori i no 
pot ser considerat de cap manera un país segur per a les persones refugiades i migrades.  
 
La pròpia Turquia ve participant de la guerra a Síria, que ara compleix 5 anys, i que ha provocat milers 
de persones mortes i milions de persones refugiades, de les quals moltes d'elles intenten arribar a 
Europa.  
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La Unió Europea i els països que l'integren:  
 
1) Han estat incapaços d'articular vies segures per a les persones refugiades i migrants. El tancament 
de les fronteres no impedeix el pas a la gent sinó que fa més gran el risc i la vulneració. Especialment 
de les dones i nenes, i de les  situacions de violència sexual a les quals són sotmeses. 
 
2) Els països de la zona han tancat l'anomenada ruta dels Balcans, provocant majors sofriments de 
les persones refugiades que per allà transiten. 
 
3) No han implementat la reubicació i el re-assentament de les persones refugiades als quals s'havien 
compromès. 
 
4) Acordant ara que l'expulsió d'aquestes persones és la solució a aquest drama i sofriment de 
persones desplaçades de manera forçada i necessitada de protecció internacional, que després de 
jugar-se la vida han aconseguit arribar a territori europeu.  
 
Assistim a Europa a un nou episodi de vergonya on s'està plantejant el mercadeig de persones, i per 
tant d'intercanvi de drets i vides humanes per interessos econòmics i estratègics entre la Unió 
Europea i Turquia.  
 
De tal manera, des de la societat civil organitzada, organitzacions, plataformes i entitats, es denuncia 
aquest vergonyós acord i es proclama: 
 
1. Que no podem permetre l'externalització de control de fronteres a tercers països, especialment 
quan no compleixen amb un mínim de garanties fonamentals.  
2. El tancament de les fronteres és causa directa de totes les morts i les  desaparicions a la 
Mediterrània. 
3. La vulneració dels drets humans contradiu els valors democràtics i de la UE.  
4. La voluntat de la ciutadania europea es contrària a aquest acord i no permetrem que la UE no es 
faci ressò dels sentiments de solidaritat i d'acollida que tenim i que volem seguir tenint.  
5. Els Drets Humans no es negocien.  
 
Es proposa al Ple l´aprovació dels següents acords: 
 
1) Rebutjar des de l'Ajuntament de Vallirana l'acord entre la UE i Turquia i fer públic el rebuig 
mitjançant els canals de comunicació del consistori. 
 
2) Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'estat espanyol que rebutgin l'acord 
entre la UE i Turquia. 
 
3) Transmetre al Consell Europeu de la UE i als membres de la UE que es considerin oportuns el 
rebuig de l'Ajuntament de Vallirana a aquest acord.   
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Com la pròpia moció esmenta assistim a un nou episodi de vergonya. L´acord entre la UE i Turquia 
viola i transgredeix les normatives internacionals i comunitàries. El propi art. 14 de la Declaració Universal de Drets 
Humans indica que en cas de persecució tota persona té dret a buscar asil i a gaudir del mateix en altres països. 
L´ACNUR afirma que ens trobem en una de les pitjors crisis humanitàries de desplaçats des de la II Guerra Mundial. 
Assistim a un nou episodi indigne a on la pròpia ONU ja ha declarat que el 40% de la població en el propi territori sirià està 
necessitada d´ajuda bàsica, i per tant creuen que no poden ser còmplices ni voluntaris, ni involuntaris, d´aquest Tractat o 
d´aquest acord. Són persones que estan fugint d´una guerra cruenta que dura 5 anys i que per tant no podem tractar-les 
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com a simples xifres. Cal tractar-les com el que són: persones. I per això es presenta aquesta moció al Ple, per debatre-la 
i, si escau, aprovar-la. 
 
Sr. J. ÁVILA: Votaran a favor, per suposat i els hi agradaria adherir-se a la moció. Una mica per la sobrepoblació de 
mocions no han fet cap relacionada amb això, però creuen que és un fet a reflexionar. Hi ha molt debat a Catalunya, a 
Espanya... i potser hauríem de fer un debat profund de què significa Europa, què volem que signifiqui i què està 
significant. És un greu atac, el que s´està fent, als drets humans, aquest acord amb Turquia i es mostren totalment en 
contra. 
 
Sra. ALCALDESSA: Totalment a favor. Creu que a més també el Regidor O. Rodríguez ha fet una molt bona intervenció i 
ho ha explicat molt bé. Representa el malestar i el desencís que tenim tots cap a aquesta Europa. Que a l´Europa dels 
valors, bressol de la civilització, de la filosofia i de la democràcia, i que ens està demostrant la cara més perversa i més 
horrible de la insolidaritat amb els éssers humans. Des de l´Ajuntament de Vallirana es treballa, mitjançant la Comissió 
creada i tenen ja preparat un flyer que van comentar. Tenen un primer esbós que passaran perquè el vegin. És un flyer 
que volen repartir a tots els nens de les escoles perquè creuen que, a part de també fer cartells i tenir-ho a les 
instal.lacions municipals, creuen que pot ser un mitjà bastant efectiu perquè pugui arribar a totes les cases. A part de fer 
també la difusió a la revista. Va ser un dels darrers acords que van prendre a la última reunió de la Comissió. I amb aquest 
flyer el que s´explica és el que podem fer des de Vallirana i també cadascuna de les persones, que de fet és poca cosa, 
posar-se a disposició per oferir allotjament, formació, acompanyament o voluntariat. I que tot això ho està recollint el 
Comitè per a l´acollida de les persones refugiades, que malauradament, tot i havent-se posat en marxa a Catalunya, i que 
n´hi ha també algunes ONG que estan treballant. Des dels Ajuntaments s´han ofert habitatges, però el cert és que a dia 
d´avui no han arribat persones i no es poden donar aquests recursos per aquestes persones tan necessitades. Una 
vergonya i més quan les darreres setmanes semblava que hi havia hagut un acord des del Congrés, de tots els partits. 
Però després la realitat és que Europa i les institucions europees estan jugant el pitjor partit de la història d´aquesta 
institució. 

 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Només afegir que s´ha de dir sí a la moció. 

 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per UNANIMITAT. 
 
 

N. 14. INFORMACIÓ D´ALCALDIA 
 
Sra. ALCALDESSA: 
 

- DÓNA COMPTE DELS DECRETS (DEL NÚM. 1 AL NÚM. 152 DE L´EXERCICI 2016) 
- DÓNA COMPTE DE LES ACTES DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL (DE 17 DE DESEMBRE DE 2015 A 4 

DE FEBRER DE 2016) 
 
Sr. A. LLORCA 
 
Informa dels propers actes de la Regidoria de Joventut 
 

- Setmana Intergeneracional, que es farà juntament amb la Regidoria de Cooperació i Igualtat, del 21 d´abril a l´1 
de maig i inclourà activitats de l´IES Vall d´Arús i l´escola Verge del Roser, amb gent del Casal de la gent gran; 
la tarda jocs tradicionals; el primer Dictat Català de Vallirana; la Masterclass de Zumba i la primera Holi Festival 
(que és un festival de colors). Vol donar les gràcies a les diferents entitats que hi col.laboren. 

- Estan iniciant la creació de la Taula Jove, com a òrgan de participació i decisió dels joves de Vallirana amb la 
representació d´entitats del municipi i membres a títol individual 

- Al maig es farà la primera trobada de la iniciativa Youngsters 18, que reuneix als joves de Vallirana que han 
complert la majoria d´edat en aquests primers mesos del 2016, per celebrar aquesta festa amb ells i que 
recordin el recolzament que té l´Ajuntament amb ells. 

 
Sr. A. LAFONT 
Informa de les actuacions de la Regidoria de Transport i Mobilitat, Via Pública, Habitatge i POUM 
 
Pla de voreres, asfaltat, regularització i ordenació del tràfic en diferents barris i els pintures en diferents béns patrimonials: 
 



Pàgina 34 de 38 

 

-Pla de voreres, pràcticament estan fent dos conceptes d´actuació, una que ve determinada pel SOC amb operaris externs 
que els estan fent servir a efectes de reposicions i petites reparacions en diferents barris, i que realment estan fent força 
actuacions a Can Batlle, Can Rovira, Mas Rovira, Vall del Sol i C/ Major. Un altre concepte, i amb uns diners atorgats per 
part de la Diputació, estan fent un estudi bastant exhaustiu pràcticament de tots els barris de Vallirana, fent una recopilació 
de diferents pressupostos per portar a terme una reparació bastant forta en gairebé tots els barris, en concepte de 
parcel.les que siguin municipals. 
- En quant al tema d´asfaltat estan fent diferents actuacions que han volgut diferenciar amb el concepte d´esvorancs o 
petits forats a la via pública, i amb una altra qüestió d´inversió. Han finalitzat uns tractes amb diferents empreses per veure 
com  actuaran en cada una d´elles, amb reparacions molt extenses als diferents barris de Vallirana, per queixes rebudes o 
fins i tot per coneixement de l´estat de l´asfalt. Destacar 3 conceptes d´inversions a plantejar, en concepte de 
pressupostos i actuacions: barris de Pinatella i Pla del Pèlac que seria la comunicació de l´Av. d´Olesa de Bonesvalls; tota 
l´entrada o pujada de la zona de Vall del Sol; C/ Garraf, a l´entrada de Can Prunera, de la zona industrial. 
Cada trimestre estan fent una recopilació de queixes i punts negres a Vallirana, amb tot el concepte d´ordenació del tràfic 
en diferents barris. I estan fent esforços, per fer una bona ordenació, tractant molts punts, i pràcticament s´estan acotant 
trimestralment diferents urgències. 
- Destacar la feina dels operaris vinguts pel SOC pel tema de pintura dels béns patrimonials i que realment estan fent una 
feina a tot Vallirana en conceptes de pintura bastant generalitzats que en molts casos estaven en estat poc curós. 
 
Sra. N. RUIZ 
 
Informa de les actuacions de la Regidoria d´Ocupació, Comerç, Empresa, Consum i Turisme 
 
Comenta que ja està en marxa la subvenció de millora i foment de l´ocupació per aquest any 2016, amb la qual volen 
continuar incentivant la contractació de persones desocupades del municipi i la implantació de noves empreses i nous 
autònoms. I aquest any com a principal novetat hi ha la incorporació d´una subvenció extraordinària de 1.000 euros més a 
l´any per a la contractació de determinats col.lectius que estan en més risc, com desocupats de més de 45 anys, joves 
desocupats fins a 30 anys, desocupats de llarga durada o superior a 1 any, i beneficiaris de la renda mínima d´inserció. 

 
Sr. O. SUÑÉ 
 
Informa de les actuacions de la Regidoria de Seguretat i Medi Ambient, Innovació i Projectes 
 
En primer lloc, dir que a l´anterior Ple van haver unes aportacions de diferents companys Regidors: 

- Del Sr.O. Rodríguez, des de les Acàcies hi havia uns vessaments. Agrair l´aportació. Ho han mirat i han detectat 
que el decantador de Can Julià no està funcionant 100% bé i estan buscant solucions, tant de reparacions com 
de modificacions a aquest decantador, per millorar aquest tractament. S´ha de recordar que és una inversió que 
havia de fer l´ACA, que ha de pujar el col.lector i moure del Xipreret fins a Can Julià, per després poder 
connectar els barris del polígon, Bassioles, Pla del Pèlac. I que és una inversió que mai ha fet l´ACA i estan 
acabant de concretar un conveni, pactant el manteniment i un compromís d´inversió per assumir aquests 
problemes. Però ara mateix toca pagar una cosa que li tocaria pagar a l´ACA, però han de buscar solucions 
perquè primer és la salut de la gent de Vallirana. Agraeix l´aportació perquè ajuda a millorar la població. 

- També havia una aportació de la Sra. A Kirchner, sobre el parc de l´Orotava, entre el Canigó i Vall del Sol. Va 
ser un acte de vandalisme i a part dels arbres, van pintar els bancs. Tornaran a plantar arbres, però aprofitaran 
l´hivern per fer una plantació sense que hi hagi tota la base de l´arbre amb tota la terra, perquè baixar-lo per les 
escoles és molt costós i aprofitaran l´hivern vinent per fer una replantació amb les arrels descobertes i que 
puguin sobreviure. També agraeix l´aportació. 

 
I com informació dir que ja s´està treballant a cinc punts de la Vall del Sol perquè després de fer les franges de protecció 
d´incendis s´han de tractar talussos, que s´han d´estabilitzar i ja s´estan fent unes actuacions en aquest sentit, per impedir 
que les pedres i roques baixin a la via pública i provoquin accidents o malmeses a la via pública. 
 
Després de fer les franges hi ha dos punts més que faran: Al C/ Quatrecases i al C/ Puigmal, també d´estabilització de 
talussos per millorar la qualitat de Vallirana. 
 
Sra. I VILLAFAINA 
Informa de les actuacions de la Regidoria d´Educació i Pla contra el Fracàs Escolar 
 
Aquest any faran una millora en el procés de preinscripcions de les dues escoles bressol. Normalment les famílies anaven 
als centres i aquest any es centralitzarà des de l´OAC, al Hall de l´Ajuntament. Encara no tenen dates tancades però és 
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bastant probable que sigui del 2 al 13 de maig, incloent que els dijous per la tarda resta obert l´Ajuntament, per donar més 
flexibilitat a les famílies. 
 
Avui s´ha fet la cursa solidària i ha sigut un èxit. Ha estat un ambient fantàstic, a part del tema de la solidaritat i el recapte 
d´aliments que avui encara no tenen el còmput, ja que fins demà hi ha temps a les escoles perquè els nens puguin portar 
els aliments. Aposten 100% per aquesta activitat que, a més aquest any s´ha obert a primer i segon de l´ESO, per decisió 
de l´Institut. Esperen que el proper curs puguin participar tots els cursos. 
 
Sr. J.M. ARRABAL 

 
Informa de les actuacions de la Regidoria d´Esports i Cultura 
 
- Taller d´entitats, que fan per les entitats esportives de Vallirana: és un taller formatiu, que ha tingut una gran 

acceptació i és una manera també d´augmentar els seus ingressos i també aconseguir patrocini. Hi ha entitats que ja 
havien començat a fer-ho abans (p.e. Caprabo, que agafa entitats esportives i al final d´any fan una liquidació i reben 
una quantitat al seu pressupost). 

- Destacar com a esportista a en Pol Gil, que ha guanyat el campionat d´Espanya de natació de llarga distància, de 
5.000 metres i també ha estat classificat pel preolímpic que es farà a Setúbal (Portugal). És un nedador del Club 
Natació Vallirana que està destacant molt i està també a l´INEF.  

- Com a projecte individual, un nano de 16 anys, l´Alan Groppi del Pla del Pèlac que va guanyar, en el món de les mini 
motos, el subcampionat de Copa Catalana i el títol de Campió Territorial 2015 a la seva categoria. 

- També el Toni Pallarès, del Club Triatló Vallirana, que va quedar el quart classificat de la seva categoria a la darrera 
Marató i el 27è entre tots els participants. 

- Agrair les activitats que fan les entitats esportives, a tots els valors que traspassen, l´esforç i agrair la tasca que fan els 
pares, els nens sobretot i la Directiva. 

Des de la Regidoria de Cultura destacar: 
- La Festa dels Tres Tombs, amb força participació de participants i de públic, uns 10.800. Hi ha hagut un pas endavant 

i han passat també a ser organitzadors, amb la col.laboració de l´Agrupació de Carreters. 
- D´exposicions puntuals i periòdiques destacar la de fotos dels Tres Tombs, de pintures de l´artista Pere Busquet i ara 

mateix tenim, una exposició maquíssima de tres artistes locals, que es diu Exposició R.A.R i és multidisciplinar i de 
vàries activitats. 

- Descobreix Catalunya, han fet sortides amb una gran acceptació. 
- Les hores del conte a la biblioteca, amb 3 hores de contes. 
 
Sra. R. GARCÍA 
 
Informa de les activitats de Serveis Socials, Sanitat, Cooperació, Igualtat i Fires i Festes 
 
Comentar que estan reballant en la cinquena fira del vi i del cava, que com hauran vist han començat a fer com un pla de 
comunicació de l´activitat de fires que fan al municipi, amb les banderoles. 
Van començar amb el Carnestoltes i volen posar Vallirana al mapa. 
També estan treballant des de la Comissió de Festes, la Festa Major de Sant Mateu de 2016, que si algú té alguna idea la 
pot fer arribar a la Comissió. 
Volen agrair un cop més i públicament la gran feina que fa Xarxa Solidària per recaptar diners per beques menjador. Que 
de moment han recaptat amb la seva activitat de tómboles i altres, i una aportació de Multiplast, gairebé 2.000 euros. I 
tenen pendent una reunió amb Griferia 3 que també volen fer una aportació per beques menjador. 
 
Sra. E. ROMERO 
 
Informa de les activitats de Recursos Humans, Serveis Generals i Participació Ciutadana i Transparència 
 
Parlarà de l´oferta pública dels plans d´ocupació i les pràctiques a l´Ajuntament: 
- En relació a l´oferta pública, la plaça de mestre especialista en audició i llenguatge es va obrir un període de 

presentació d´instàncies del 23 de febrer fins el 14 de març. Les proves es van realitzar el 21 de març a l´aula de 
Promoció Econòmica i poden dir que dilluns passat, el dia 4 s´ha incorporat a la plantilla aquesta nova mestra 
especialista en audició i llenguatge de l´Ajuntament. 

- La plaça d´arquitecte de l´Ajuntament de Vallirana, en règim de personal laboral temporal, té obert el període de 
presentació d´instàncies del 18 de febrer fins el 8 de març. Ja s´ha publicat al Taulell d´Anuncis el Decret provisional 
d´admesos i exclosos i de fet, ja també s´han publicat les dates d´examen: serà el proper 28 d´abril la prova de nivell 
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C de Català i el dia 3 de maig, a les 08:30h. serà el dia de les proves a l´escola de Música. Aquesta informació està 
penjada  la web. 

- De la plaça de tècnic mitjà de territori, la presentació d´instàncies també va ser del 18 de febrer fins el 8 de març. I 
encara no està convocat el dia concret de les proves, perquè estan pendents de que es doni un Tribunal. 

- La plaça de tècnic superior de cap de serveis econòmics i gestió tributària, vacant de la plantilla de l´Ajuntament, 
també es van presentar instàncies del 25 de febrer fins el 15 de març. Encara no tenen data exacta de quan es faran 
les proves perquè estan pendents del Tribunal, però és molt probable que sigui la primera quinzena de juny. 

- En quant a la plaça de sergent de la policia local, és un concurs específic de mobilitat interadministrativa i també el 
termini de presentació d´instàncies és del 8 al 28 de març i s´està a l´espera de que es consolidi tot el tema del 
Tribunal per poder donar data. 

A nivell de plans d´ocupació, en els pressupostos aprovats al novembre de 2015 per a l´exercici 2016, havia una partida 
de plans d´ocupació propis de l´Ajuntament. El període de presentació de sol.licituds va ser des del 16 de febrer i ha 
finalitzat el 31 de març. I s´han presentat un total de 272 instàncies per poder acollir-se a aquests plans d´ocupació. Ha 
estat un èxit i en breu es començarà a fer el procés de selecció, i esperen incorporar el més aviat possible a aquestes 
persones que s´han presentat. És un pla molt important de reinserció laboral d´aquelles persones que estiguin en una 
situació més precària. 
A nivell de pràctiques, dir que continuen apostant per tothom qui vulgui fer les pràctiques a l´Ajuntament. Les escoles com 
Gabriel Mistral i com l´IES Provençana. Estan fent cicles formatius de grau superior tècnic a infantil, que estan a les llars 
d´infants del municipi. I de l´IES Provençana els cicles formatius de grau mig, de construcció, estan també col.laborant i 
aprenent aquesta experiència amb les brigades municipals. També l´IES Vall d´Arús i l´IES Bernat el Ferrer de Molins de 
Rei també han col.laborat i han pogut aprendre una mica del que és el món laboral amb pràctiques i aplicant tot el món 
teòric que estan aprenent a les escoles. 
 
Sr. J. URREA 
 
Informa de les activitats de polítiques territorials i economia local, urbanisme i barris 
 
Com ja s´havia avançat en alguna ocasió i s´havia publicat a la revista per aquet any 2016 estava previst posar en marxa 
la línia de bus exprés, que són uns autobusos que vindrien a reforçar la línia existent que gestiona Soler i Sauret, 
Barcelona-Vallirana. Estan ultimant amb la Generalitat els últims detalls i dir que en principi la previsió de posada en 
marxa d´aquesta nova línia seria pel mes que ve. Actualment tenim les línies de transport regular per carretera, que els 
està cobrint amb L-50, L-57 i L-567, que comencen a Vallirana amb parada a Cervelló, Molins, Sant Feliu, Sant Just... fins 
a Barcelona. En aquests moments hi ha 59 expedicions diàries en direcció Barcelona i 65 diàries en sentit Vallirana, de 
dilluns a divendres. S´estan bellugant uns 1.700 usuaris/dia. I els temps de viatge actualment, de mitja, cap a Barcelona 
desde Vallirana és de 60 minuts de durada de trajecte, i a la inversa des de Barcelona cap a Vallirana és de 50 minuts. La 
posada en marxa d´aquesta nova línia a partir del mes vinent, incorporarà 12 noves expedicions en sentit Barcelona i 11 
en sentit Vallirana. Aquesta nova línia bus exprés, que vindria a complementar les que té, tindria el nom d´E-17. Aquestes 
noves expedicions són directes Vallirana-Cervelló-Barcelona, sense entrar a Molins de Rei. Un cop arriba a quatre camins 
agafa l´A-2, B-23 i entra a Barcelona per la Diagonal. Hi ha una sèrie de parades que no s´utilitzarien, però el fet de ser 
molt més directe es guanyaria temps. El trajecte duraria uns 40 minuts de mitjana, i no els 60 minuts actuals .Amb això 
s´intenta, a part de complementar les línies existents a les hores punta, que hi hagi un augment sobretot atractiu pel que 
és la reducció de temps i la gent deixi el seu vehicle particular i viatgi en aquests autobusos, que seran nous i donaran el 
mateix servei que ara però amb menys temps. També aniran equipats amb wifi, premsa gratuïta... una manera de fer un 
viatge una mica més agradable fins a Barcelona. També s´instal.laran uns panells d´informació dinàmica, en temps real, 
per saber el temps que triga en arribar l´autobús. De moment només n´hi haurà una a Vallirana, una altra a Cervelló i una 
altra a Barcelona. A la resta de les parades, a les marquesines, s´afegirà aquesta imatge de bus exprés. I els autobusos 
aniran rotulats d´una manera diferent com a “bus exprés”. El servei serà també de Soler i Sauret. 
 
Sra. ALCALDESSA 
 
Continuen treballant per poder disposar d´aquells habitatges buits del municipi per aquelles persones amb més 
necessitats. Tenen una entrevista amb el Banc de Sabadell. Amb el BBVA és complicat perquè ells posen totes les 
facilitats possibles a l´hora de fer acords, lloguers socials, amb persones que són clients de l´entitat abans de ser 
desnonats. No els hi consta cap cas a Vallirana. En el cas de pisos buits en els quals no hi ha clients darrera, de moment 
l´entitat no els vol posar a disposició. Ho comenta perquè era l´entitat que tenia sobre una cinquantena d´habitatges buits 
a Vallirana i és amb la que estan intentant fer més pressió. Entenien que a través de la llei 24/2015, de mesures 
d´habitatge, pogués ser més senzill, i que a través de la Generalitat podrien ajudar per fer això. De moment no està sent 
així, també perquè Vallirana no és un dels 72 municipis en els quals hi ha una manca d´oferta d´habitatge, tot i que sí 
constaten que hi ha una manca d´habitatge actualment al municipi i difícil trobar pisos de lloguer. Estan intentant ser 
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inclosos en aquesta llista de municipis prioritaris, però no es pot. Altres municipis com Molins ho estan intentant i tampoc 
poden. Estaran batallant amb el Departament per tal de que facin actuacions també amb altres municipis. De moment 
seguiran una altra línia, que és la que volien seguir anteriorment, que és la de posar sancions a aquelles entitats que 
tenen els pisos buits, seguint una altra norma que és la llei 18/2007. Estan començant a fer els Decrets per fer tot el 
procediment, tal i com al seu moment van seguir Ajuntaments com Terrassa o d´altres. Creuen que aquesta línia podrà ser 
més efectiva. 
Comentar que va estar aquí la Ministra el dia 10 de març per estar davant de l´obertura del primer túnel que arribava a la 
zona de La Barquera. Estan molt contents de que hagi vingut un altre cop i que les obres vagin a tota marxa, però també 
es va fer l´anunci el dia anterior. Es va demanar que poguessin anar els membres del consistori, persones de la comissió 
de la variant i en aquest moment van dir que no. Davant d´això l´Alcaldessa va decidir no anar-hi, per mostrar el seu 
desacord per aquesta política comunicativa que té el govern del Partit Popular i en el seu lloc va anar el Regidor Sr. J. 
Urrea. Ella manifesta que creu que haurien d´haver anat totes les persones perquè allà va veure tota la plana major del PP 
i que molts no devien ni saber on està Vallirana. ÉS la seva manera de fer. Estan molt contents de que es faci l´obra i  de 
que vingui la Ministra, però també estarien més contents quan tinguin la possibilitat de poder participar tots d´aquest tipus 
d´actes i ho continuaran reclamant. I més quan portaven més d´un mes, via telefònica, per carta, per mail, demanant que, 
sabien que s´havia d´obrir ell túnel i si podien fer algun tipus d´acte perquè creuen que era un moment molt important 
psicològicament per tots els valliranencs. Inclús la mateixa setmana que va venir la Ministra, els van dir telefònicament que 
no farien res i després es munta tot aquest “sarau”. Creuen que no cal. A veure si el proper cop es fa millor i poden assistir 
tots els Regidors que vulguin. 
Comentar que ja a la Comissió Informativa van parlar amb tots els Regidors de poder avançar amb mesures per tal 
d´avançar cap a la reforma horària. Aquest és un tema que aquesta setmana ha estat a l´agenda política, a on va parlar 
també el President en funcions Rajoy, per canviar alguns dels nostres costums mediterranis, però que no s´entenen, com 
és allargar la pausa del migdia i fer uns horaris laborals que s´allarguen fins a les 19 o 20 hores. Va comentar amb els 
grups municipals i la seva intenció seria presentar en el proper Ple Ordinari una moció en la qual s´especifiqui quines 
mesures poder prendre de de l´Ajuntament per tal de poder millorar els horaris, conciliar, disposar de més temps lliure... I 
això una de les conseqüències més clares que tindrà serà la de poder canviar els horaris dels Plens i començar abans, i la 
part que es fa al final de precs i preguntes es pugui avançar i que no hagin de ser les 23:30 o 00:00 hores el moment de 
fer aquestes intervencions. 

 
 

N. 15. PRECS I PREGUNTES 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Per la primera pregunta ja tenen resposta perquè volien fer un seguiment de la qüestió dels pisos 
buits i de les entitats financeres, que ja fa uns mesos a un Ple anterior ja van fer la mateixa pregunta. 
Un veí envia unes imatges d´un terreny situat a la urbanització del Mirador, al Pg. Maria Cristina, perquè té fibrociment, 
que vol dir que conté amiant i és molt contaminant, i demanen si es pot fer alguna actuació. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Porta la petició d´uns veïns, a veure si es poden instal.lar uns punts de llum o fanals al camí de 
Campderrós, que és un camí al costat del Pg. Sant Lluis, que surt d´on està la petanca per darrera del Mercadona. Les 
persones que caminen per allà troben que està molt fosc per la nit i no hi ha cap punt de llum. 
Sobre una pregunta que va fer una Sra. al darrer Ple sobre les franges de protecció d´incendis, va haver un comentari per 
part del Regidor d´Urbanisme que li va xocar. Quan la Sra. va portar una sentència, va comentar el Regidor que això 
abans era il.legal però ara és ja legal. Mirant a què es referia exactament va veure que s´havia fet una modificació per part 
d´una llei de la Generalitat del 2003, que posteriorment s´havia fet una modificació el 27 de gener de 2014, i en funció 
d´aquesta darrera modificació es va fer un Ple extraordinari el dia 6 de març per a modificar l´Ordenança. Exactament el 
que es va fer és que es retirava la trama urbana i es posava un paràgraf “en nuclis de població, edificacions, instal.lacions 
situats en terrenys forestals” i per això el que abans era il.legal ara es convertia en legal. Fins aquí res a dir i la pròpia 
Alcaldessa reconeix que s´havien perdut sentències perquè havien persones que consideraven que no havien de pagar 
aquest preu públic. El dubte que té és que si es va cobrar abans de la modificació de l´Ordenança, i abans de la 
modificació de la llei, a algunes persones que no tinguessin aquests coneixements de que no se´ls hi podia cobrar i se´ls 
hi va cobrar, independentment de prescripcions, demana que d´ofici se´ls retorni l´import d´aquests preus públics pel tema 
de la neteja de les franges. 
Sobre el tema que ha comentat l´Alcaldessa sobre la variant, dir que el Ministeri de Foment ha fet el mateix que va fer 
anteriorment i davant d´aquesta situació va decidir portar el tema al seu partit, posant-se en contacte amb el senador de 
Ciutadans per Catalunya, Xavier Alegre, que no entenia com podia ser que el Ministeri de Foment no convidés ni als 
Regidors de l´equip de govern ni als de l´oposició. Va preguntar si estava el Sr. Cleries, de CIU, en aquesta visita al que 
va contestar que no sabia que tampoc estigués i li va contestar que també hauria de ser-hi. També va dir que haurien 
d´estar els membres de la comissió de foment també del Senat. I en canvi ve tota la plana major del Partit Popular, i li 
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sembla bé perquè el PP és un partit registrat a l´Ajuntament de Vallirana. I que vingui el seu President, que ni és càrrec 
electe ni tan sols hi viu a Vallirana. I li sembla bé que hi sigui, però no que als càrrecs electes i veïns de Vallirana no se´ls 
convidi a ser-hi. Per això ha fet una petició per escrit, de la que no té la resposta, però es compromet a que en el moment 
que tingui resposta la farà arribar a tots els Regidors. 
 
Sr. J. ÁVILA: Vol preguntar si es fa servir glisofato per matar les males herbes a Vallirana? Li pregunta tothom perquè es 
veu que és bastant cancerigen i s´ha descobert fa poc. I vol saber perquè s´ha tret el punt 5 de l´ordre del dia, perquè 
recorda que fa dos o tres Plens ja va haver un tema del clavegueram que es va retirar. 
 
Sr. T. GIBERT: Vol fer un prec a l´Alcaldessa ja que si en algun moment creu que algun Regidor fa alguna falta de 
respecte, que li cridi l´atenció i ell no tindrà cap problema en demanar disculpes. Fins a on ell sap l´expressió “diarrea 
mental” vol dir i remarca en castellà “confusión de frases o ideas, o ausencia lògica de razonamiento”. Què és segons ell 
el que aquí s´havia produït. I el sinònim de “diarrea mental” és “empanada mental”. En cap lloc hi ha cap accepció de la 
frase que suposi una falta de respecte o una ofensa a ningú. El que sí demanaria a continuació és que no permeti mai en 
cap moment  és cap tipus d´amenaça, entenent que l´amenaça sempre és el preludi de la violència. 
 
(Intervé el Sr. Giráldez sense tenir la paraula) 
 
SRA. ALCALDESSA: Intervé per dir-li al Sr. Giráldez que això és justament el que no cal. I considera que això es pot 
considerar una amenaça. De la mateixa manera que abans quan ha comentat allò de “diarrea mental” per ella sí que ha 
estat una ofensa. I si a ella li diuen que té diarrea mental, s´ho prendrà bastant malament i li ofendria bastant. Realment 
sembla una falta de respecte, de la mateixa manera que ha dit que la manera d´expressar-se ara el Sr. Giráldez algú pot 
sentir que està amenaçant. Hauran de relaxar la manera de dir les coses perquè es poden dir les coses sense amenaçar. 
Si vol explicar històries té tot el temps per poder-ho fer aquí, que mentre es faci amb respecte no hi ha cap problema. 
 
SR. O.SUÑÉ: Demana al Sr. Rodríguez que li faci arribar l´adreça i comprovaran si és un terreny municipal o privat. 
Perquè si és un terreny privat farà que ho retirin i no costi diners a la ciutadania de Vallirana, però si és públic i s´ha 
d´actuar, de seguida actuaran. També agraeix la col.laboració amb aquest equip de govern. Preguntarà si el glisofato es fa 
servir, però si és cancerigen està segur que no es fa servir. 
 
Sr. J. URREA: Respon al Sr. Giráldez perquè comentava sobre un punt fosc, que no tenia llum. Ja es van fer tot el canvi 
de les lluminàries, uns 4.500 punts aproximadament. Això ha suposat una rebaixa de la potència necessària per donar 
llum. En aquests moments s´està treballant en reduir la potència contractada , que també és una reducció de diners, i a 
més canviar els quadres elèctrics (havien uns 80 i escaig i la idea és acabar amb 50 i escaig). Al ser menor la potència 
contractada no fan falta tants quadres. I el tercer pas, detectat al canviar tota la lluminària, és detectar punts que han 
quedat foscos i aquest n´és un, tot i que n´hi ha més a Vallirana. La idea és que quan s´acabi de treballar amb tot el tema 
dels quadres elèctrics, la següent feina serà anar a posar noves lluminàries en aquells punts que han quedat foscos. I 
aquest és l´ordre de feina. Ara estan amb això i el següent pas és intentar donar llum en aquells punts que s´ha detectat 
que han quedat foscos. 
 
SRA. ALCALDESSA: Vol agrair les gestions del Senador de Ciutadans i ja informarà de què li responen a aquestes 
preguntes de per què no es va convidar als Regidors d´aquest consistori ni als membres de la comissió de la variant a 
aquest petit acte d´apertura del túnel. Ja han manifestat el seu desacord cap al Ministeri. A nivell del que comentaven de 
les franges de protecció, defensaran la feina feta des de l´Ajuntament i dels treballadors públics. També creuen en un 
concepte, que és la justícia tributària. Quan es fan aquestes feines han tingut un cost, que es podia repercutir cap a la 
ciutadania. I molts veïns han estat pagant aquests treballs. Creuen que seria injust fer aquest tipus de retorn, però recullen 
la proposta. 
En quant a la pregunta sobre la retirada del punt del clavegueram, és perquè no tenia tota la documentació necessària des 
del punt de vista d´Intervenció-Secretaria. El punt es va aportar el mateix dijous, com a punt d´urgència i es va comentar a 
la Comissió Informativa, però després a l´analitzar tota la documentació han vist que no estava ben complert i van creure 
que era millor no portar-ho. Anirà al proper Ple. 

 
 
I sense cap més tema a tractar, la senyora alcaldessa aixeca la sessió quan són les 23:30 hores. 
Dono fe que de la sessió s’estén aquesta acta. 


