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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE ORDINARI DE 
L’AJUNTAMENT EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2016 
 

 

Vallirana, 29 de setembre de 2016 
 

Al Saló d´Actes de la Casa Consistorial es reuneix la Corporació Municipal per celebrar sessió 
ordinària, sota la Presidència del Primer Tinent d´Alcalde, Sr. Òscar Suñé Marín, en absència de la 
Sra. Alcaldessa que es troba en el Parlament i fins el moment que s´indica al punt de precs i 
preguntes de la Regidora Sra. A. Kirchner, essent les 19:55 hores (pàg. 21 de la presenta acta) que 
entra i assumeix la Presidència fins al final de la sessió; hi assisteixen els següents senyors i 
senyores prèviament convocats: 
 
Del Grup PSC-PM 
 
Sra. ELISABETH ROMERO SALGUERO 
Sr. JORDI URREA  CLOS 
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 
 
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, Sra. María Cacharro López. 
 
Assistits per l´Interventor municipal, Sr. Javier Goytisolo Marquínez. 
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S´excusa a la Sra. Alcaldessa Eva Maria Martínez Morales, per estar al Parlament, a la Regidora Sra. 
Nuria Ruiz López, a qui el Sr. President felicita per haver estat mare, i al Regidor Sr. Teòfil M. Gibert 
Bertran. 
 
Oberta la sessió per la Presidència, i un cop comprovada l´existència del quòrum que cal perquè 
pugui ésser iniciada, a les 18:05 hores, es passa a tractar els assumptes inclosos a l´Ordre del Dia: 
 
 

Núm. 1.- APROVACIÓ DE L´ESBORRANY DE L´ACTA DEL PLE ORDINARI DE 28 
DE JULIOL DE 2016 
 
El Primer Tinent d´Alcalde demana si hi ha alguna esmena i dona la paraula a la Regidora Sra. M. 
Zapata. 
 
Sra. M. Zapata: Comenta que a la votació del punt 10, que és la Moció de Ciutadans dels serveis residencials del Baix 
Llobregat, no és correcta tal i com s´especifica a l´acta perquè diu que ERC va votar a favor d´aquesta moció i van votar 
en contra. I creu que hi ha algun altre vot que està malament. En el text apareix que van votar a favor PSC, ERC, CIU i 
Ciutadans. I que Sí es Pot i Junts per Vallirana van votar abstenció. Recorda que ells van votar en contra i si no recorda 
malament CIU va votar abstenció i dubta en el vot, que aquí consta com abstenció, de Sí es Pot i Junts per Vallirana. 
 

El Primer Tinent d´Alcalde diu que es pot comprovar amb la gravació i així es farà. 
 
VOTACIÓ: Queda APROVAT per UNANIMITAT, amb les correccions que resultin de la comprovació 
del punt 11. 
 

 
Núm. 2. PROPOSTA D´ACORD DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 11 /16 
MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 
 
Explica i llegeix aquest punt la Regidora Sra. Elisabeth Romero. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
- Articles 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
- Articles 40 a 42 del Reial Decret 500/1990. 
 
- Bases d’Execució del Pressupost. 
 
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
ANTECEDENTS  
 
Vistes les sol·licituds del diversos departaments d’augmentar les següents partides:   
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123 92000 22601 Alcaldia - Atencions protocolàries 700,00

123 94399 48101 Alcaldia - ACM/LOCALRET/AMTU/DGSC 600,00

313 23100 48000 Benestar social- Suport familiar 10.000,00

313 23101 48000 Beques menajador 9.000,00

313 23102 48000 Ajuts urgència social- Alimentació i higiene 6.000,00

313 23103 48000 Ajuts subministraments 11.000,00

313 23302 48000 Ajuts  Suport Educatiu 9.000,00

443 16400 22700 Cementiri - Neteja i acondicionament 11.000,00

57.300,00  
 
Atès que els serveis autoritzen la disposició del finançament d’aquestes altres partides: 
 

127 91200 10000 Retribucions bàsiques. Òrgans de govern 33.000,00

127 91200 16000 Seguretat Social. Òrgans de govern 12.000,00

443 23000 22799 Cementiri - Contracte gestió de serveis 11.000,00

455 23400 22612 Participació ciutadana - Suport entitats 1.300,00

57.300,00  
 
Considerat també l’informe de l’Interventor, i el dictamen favorable de la Comissió Informativa que va 
tenir lloc el 22/09/16. 
 
PROPOSO: 
 
Primer.- Aprovar les següents transferències de crèdit: 
 
Partides augmentades 
 

123 92000 22601 Alcaldia - Atencions protocolàries 700,00

123 94399 48101 Alcaldia - ACM/LOCALRET/AMTU/DGSC 600,00

313 23100 48000 Benestar social- Suport familiar 10.000,00

313 23101 48000 Beques menajador 9.000,00

313 23102 48000 Ajuts urgència social- Alimentació i higiene 6.000,00

313 23103 48000 Ajuts subministraments 11.000,00

313 23302 48000 Ajuts  Suport Educatiu 9.000,00

443 16400 22700 Cementiri - Neteja i acondicionament 11.000,00

57.300,00  
 
Partides reduïdes 
 

127 91200 10000 Retribucions bàsiques. Òrgans de govern 33.000,00

127 91200 16000 Seguretat Social. Òrgans de govern 12.000,00

443 23000 22799 Cementiri - Contracte gestió de serveis 11.000,00

455 23400 22612 Participació ciutadana - Suport entitats 1.300,00

57.300,00  
 
Segon.- Publicar aquesta modificació del Pressupost de 2016 al Butlletí Oficial de la Província i al 
tauler d’anuncis de la Corporació una vegada sigui aprovada pel Ple municipal. 
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PRIMER TINENT D´ALCALDE: Vol destacar el tema de la reducció de les retribucions bàsiques d´òrgans de govern per 
un valor de 33.000 euros que passarien principalment a les partides de Serveis Socials, més 12.000, que són 45.000 en 
total. I tota aquesta partia que tenia l´Alcaldessa com a sou de l´Ajuntament, que ja no té ja que té el sou del Parlament i 
no cobra absolutament res de l´Ajuntament, ha anat tot aquest romanent d´aquesta partida per Serveis Socials. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: En primer lloc valorar positivament que s´augmenti l´ajut social. I només una qüestió, perquè no 
entenen aquest canvi de partida del cementiri, que han tret la “gestió de serveis” i passen a “neteja i condicionament” i 
volen saber quin és el motiu d´aquest canvi. 
 
Sr. J. ÁVILA: També valoren positivament l´increment de partida per Serveis Socials, però ja han tingut varies vegades un 
increment de partides amb modificació de crèdit. Ho veuen bé però creuen també que és un indicador de com va la cosa, 
com van les famílies, les persones de Vallirana. Voldrien que és convoqués un altre cop la Taula Social per saber quina és 
la situació; per fer un perfil de com estan les coses i com es destinen en aquest pressupost. I els hi anima a convocar-la. 
 
Sra. M. ZAPATA: Volen fer una pregunta. L´Alcaldessa va mentar a la informativa que es reservaven 600 euros per pagar 
el Centre d´Estudis del Baix Llobregat pel tema del congrés del Baix Llobregat. Volen saber exactament que és el que 
s´està pagant amb aquests 600 euros que ja saben que és una quantitat petita, però volien saber què és exactament el 
que s´està pagant. 
 
Sra. E. ROMERO: Tenim a l´Interventor per fer-li la pregunta més específica però el que té entès és que el compte del 
Cementiri neteja i condicionament d´11.000 que donen d´augment en la superior i que a baix té una partida amb una 
nomenclatura diferent. Que és el mateix 443230000, és un tema de canvi de nomenclatura per partides 
 
INTERVENTOR: El contracte que encara no s´ha formalitzat i que, per tant doncs com que la nomenclatura de la partida 
diu contracte, els diners es traspassen a l´altre, que fins que hi hagi la formalització del contracte és la partida més adient. 
 
Sra. R. GARCÍA: Convocaran la Taula i parlem, per saber una mica com està, però té els números de les ajudes que han 
fet fins a setembre: 302 ajudes en alimentació i higiene; a nivell de subministraments en total són 477. Amb això el que fan 
és no permetre cap tall de llum a cap família, ni aigua, ni gas. Les famílies venen amb el tall i els hi fan un ajut. Si a alguna 
família li tallen és perquè es descuida o estan d´ocupes, i ells amb això no poden fer res. A nivell de suport educatiu són 
172 ajudes, amb menjador complementat a 101 persones. I de suport familiar són 350. I després han de comptabilitzar 
que hi ha 18.000 euros en les targetes de la Unió de Botiguers, que són uns 180. Convocarà una Taula i ho miren què 
poden fer.  
 
Sra. E. ROMERO: Tenim un conveni amb el Consell Comarcal i amb aquesta aportació es fa un congrés i aquesta 
despesa no la tenien prevista. Tenen un conveni i el que fan és aprofitar uns avantatges que pot donar el Consell i al tenir 
un conveni es fa una aportació i d´aquí en surten, si p.e. fan un congrés aquesta factura li repercuteixen a tots els 
Ajuntaments que formen part d´aquell centre d´estudis. Demana disculpes perquè no és el Consell Comarcal sinó el 
centre d´estudis. 
 
PRIMER TINENT D´ALCALDE: Comenta que si s´enrecorden els Regidors, aquí van haver-hi unes xerrades que es van 
fer des del centre d´estudis un projecte d´estudi per fer el desenvolupament en diferents àmbits de la comarca. El Consell 
va demanar que fes aquest treball de tot el que és la comarca del Baix Llobregat i acaba amb un Congrés, amb el qual hi 
ha aquest conveni, que ja el tenen signat i el que fan és la seva aportació perquè es pugui arranjar aquest Congrés. 
 
Sra. M. ZAPATA: Comenta que no li han especificat massa. Ha estat a aquest Congrés, i ha estat a taules rodones, de 
moderadora, no ha cobrat ni un duro i sap que no es fan aportacions periòdiques a causa d´un conveni, que pot existir, 
però que no es fan aportacions periòdiques en aquest concepte sinó que en aquest cas s´ha fet aquesta aportació a 
alguna cosa en concret, i això és el que li agradaria saber. 
 
PRIMER TINENT D´ALCALDE: Li respon que ho mirarà i faran la resposta. 

 
VOTACIÓ: Queda APROVAT per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC i Ciutadans, l´abstenció de 
Junts per Vallirana, Sí es Pot-Sí se Puede, CIU i ERC. 
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Núm. 3. PROPOSTA D´ACORD PER ESTABLIR DEDICACIÓ EXCLUSIVA DE LA 
3ER TINENT D’ALCALDE  
 
Explica i llegeix aquest punt el Primer Tinent d´Alcalde, Sr. Òscar Suñé. 
 
Atès que al Ple Extraordinari de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 25 de juny de 2015, va establir el 
règim de dedicació exclusiva de la senyora Alcaldessa, el 2on Tinent d’Alcalde i la 5ª Tinent d’Alcalde. 
 
Atès que en la sessió celebrada el 26 de novembre de 2015 el Ple de l’Ajuntament va establir que, 
amb efectes del 26 d’octubre de 2015, l’Alcaldessa de la Corporació deixaria d’exercir el seu càrrec 
en el règim de dedicació exclusiva, i s’hauria de tramitar la seva baixa al règim corresponent de la 
Seguretat Social. 
 
Atesa la complexitat organitzativa d’aquest Ajuntament i l’ampli ventall de projectes que aquesta 
Corporació té previst desenvolupar. 
 
D´acord amb l´informe jurídic de 09/09/2016, i confirmada l´existència de crèdit per l´informe de 
Recursos Humans de 22/09/2016, i de conformitat amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa que va tenir lloc el 22/09/16. 
 
Atès allò que indica l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, i tenint en compte allò que estableixen els articles 75 bis i ter d’aquest text legal. 
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.- Establir que, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2016, la 3er Tinent d’Alcalde, Elisabet 
Romero Salguero, exercirà el seu càrrec en el règim de dedicació exclusiva i serà donada d’alta al 
règim corresponent de la Seguretat Social. 
 
SEGON.- Establir a favor d’aquest membre la retribució anual de 37.437,29 euros.  
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Felicita a la Regidora Sra. E. Romero por su nueva dedicación, aunque ya también adelanta que el 
voto será de abstención porque, quiere hacer hincapié en un comentario que el otro día hizo la Sra. Alcaldesa en la 
Comisión Informativa de que la nueva dedicación era porque ella no podía estar 100% en el municipio y pretendía 
potenciar un poco lo que son los Servicios generales. Es de la opinión de que ostentar dos cargos públicos ya lo eliminaría 
por ley porque de hecho un ciudadano no podemos tener dos cargos públicos por los Estatutos, porque no lo admiten, ni 
siquiera aunque no cobremos ni un euro de los dos cargos públicos. Ha tenido que priorizar una cosa y no ha podido estar 
aquí físicamente en el Pleno. A veces uno en la vida tiene que priorizar ciertas cosas. Tener dos cargos públicos conlleva 
que, aunque quieras estar en dos sitios a la vez, a veces no estar en ninguno. Y quizá habría que plantearse echarse a un 
lado y dejar que otra persona pueda ocupar un cargo público. Y que se necesita en el municipio personas, sin poner en 
cuestión su liderazgo, ni como administradora del Consorcio, ni como líder del PSC de Vallirana, pero sí que a veces hay 
que plantear las prioridades y no estar en dos sitios a la vez. 
 
 Sr. J. ÁVILA: Els hi va cridar l´atenció. Que l´equip de govern prengui decisions d´aquesta jornada amb una dedicació 
completa, ha de ser l´equip de govern qui ho decideixi, amb seny, però els motius que donen de que l´Alcaldessa no pot 
arribar a tot i la Tercera Tinent d´Alcalde farà certes funcions que feia abans l´Alcaldessa, els amoïna. Traient tot allò 
personal, cadascú ha de saber a què pot arribar i a què no però una Alcaldessa de Vallirana, creuen que té la suficient 
importància com tenir una dedicació exclusiva 100%. Volen fer una reflexió, tot i que avui fos previsible que avui no hi fos 
l´Alcaldessa, però veuen que Vallirana té molts projectes per endavant, finalitzar la variant, el poliesportiu... la figura de 
l´Alcaldessa és clau. Si hagués estat l´Alcaldessa li hauria preguntat com li ha afectat el fet de ser ara Diputada amb la 
seva feina com Alcaldessa. I fer una reflexió pública, de que el doble càrrec públic no s´hauria de fer perquè hi ha gent 
capacitada per fer o d´Alcaldessa o de Diputada. Només fer aquesta reflexió general. 
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PRIMER TINENT D´ALCALDE: Principalment són opinions, no s´ha fet cap tipus de pregunta, però vol aclarir que no és 
el motiu de que l´Alcaldessa no estigui al 100% dedicada a l´Ajuntament ni al poble de Vallirana. L´Alcaldessa continua 
estant al 100%. Precisament hi ha unes tasques, i es va dir a la Informativa, que volia potenciar el tema de Serveis 
Generals, que és un departament en el qual passa pràcticament gran part de la gestió. La Regidora E. Romero, ja és 
Regidora de serveis Generals, simplement el que fa és posar la dedicació perquè es pugui dedicar també la Sr. E. Romero 
al 100% aquesta feina. No significa que l´Alcaldessa hagi deixat de fer la seva feina. Continua sent la Regidora d´Hisenda, 
fent el tema del pressupost com a Regidora, continua estant a sobre dels Regidors comprovant que fan la seva feina 
correctament i continua preocupant-se de tot el poble de Vallirana. A partir d´aquí sí que és necessari fer un suport d´estar 
en alguns temes més a sobre i es va decidir des d´aquest equip de govern que era necessari que la Regidoria de Serveis 
Generals, que és la part més administrativa, més burocràtica i estigui més al dia per no haver deixadesa en aquest 
departament, però la Regidora de Serveis Generals ja era la Sra. E. Romero, no era l´Alcaldessa, que és Regidora 
d´Hisenda i Alcaldessa. Que és una part de la Regidoria de Serveis Generals. Aquest equip de govern des del 2011 ha 
tingut la dedicació de 3 Regidors (l´Alcaldessa i 2 Regidors). A partir de que l´Alcaldessa no té la dedicació el que es fa és 
complementar 3 persones de l´equip amb plena dedicació de l´Ajuntament. I això no significa que l´Alcaldessa hagi deixat 
de preocupar-se del poble. 
 
Sra. E. ROMERO: Sense entrar en valoracions, pensa que aquest moment de que no hi pugui presenciar o presidir la 
nostra Alcaldessa aquest Ple, creu que ha estat un cop en tota la legislatura. I a l´anterior, que no era Diputada, però no hi 
ha hagut mai que un Ple del Parlament coincidís amb un Ple de l´Ajuntament. Pensa que la feina que està fent 
l´Alcaldessa, malgrat que és Diputada del PSC la Parlament, i representant també del Baix Llobregat i de Catalunya, 
sobretot els valliranencs, creu que la seva gestió estant amb dedicació al Parlament versus la gestió que està fent al front 
del municipi creu que és excel·lent. Com li ha afectat això a ella? Creu que a nivell personal sacrifica molta vida personal 
perquè ella està bolcada amb el poble de Vallirana i està bolcada amb les seves responsabilitats al Parlament. Aquesta 
casualitat només s´ha produït una vegada en tota la legislatura i creu que si ha d´avaluar resultats creu que són prou 
bons. 
 
Sr. J. ÁVILA: No dubta de la preocupació sinó del temps, per una cosa i per una altra. Recorda que va dir que també la 
Regidora E. Romero li ajudaria amb els temes d´hisenda. Hisenda està dintre de Serveis Generals. O sigui que suport 
tindrà. Però és normal. La responsable de Serveis Generals es preocuparà de tota l´àrea, des de Recursos Humans, 
Hisenda, Comptabilitat, Secretaria, OAC. És un volum important i van decidir la dedicació 100% de la Sra. E. Romero 
perquè era a part necessari. 

 
VOTACIÓ: Queda APROVAT per MAJORIA amb el vot a favor de PSC, CIU i ERC, l´abstenció de 
Junts per Vallirana, Ciutadans i Sí es Pot-Sí se Puede. 
 
 
Informa el Primer Tinent d´Alcalde, Sr. O Suñé, que abans de començar amb les mocions, el nostre 
Interventor per motiu professionals, que també és Interventor d´un altre Ajuntament, ha de marxar al 
Ple de l´altre Ajuntament, perquè allà no han canviat l´horari per conciliar la vida familiar. Començarà 
a les 20 hores i li donaran temps per poder arribar-hi. 
 
 

Núm. 4.- MOCIÓ DE CIUTADANS, DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ 263/XI DEL 
PARLAMENT DE CATALUNYA RELATIVA A L´INFORME I CONCLUSIONS  DE LA 
COMISSIÓ D´ESTUDIS DEL PROCÉS CONSTITUENT 
 
Llegeix i explica aquesta moció el Regidor Sr. E Giráldez. Abans de llegir vol aclarir que li han arribat 
unes esmenes al text per part del grup municipal del PSC, que des del grup de Ciutadans han valorat 
i les han acceptat, el que passa és que no té còpia i al llegir especificarà a on ha estat exactament el 
canvi. Al títol, a on diu “rebuig” ha de dir “desacord”. 
 
Atès que el Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 27 de juliol de 2016, va aprovar la 
següent resolució 263/XI, amb l´informe i conclusions de la Comissió d´Estudis del Procés 
Constituent. 
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Atès que la resolució 263/XI, és conseqüència de la resolució anterior 1/XI, aprovada en la sessió del 
dia 9 de novembre de 2015, sobre l´inici del procés polític a Catalunya, com a conseqüència dels 
resultats electorals del 27 de setembre de 2015 i de la resolució 5/XI, aprovada en la sessió del dia 20 
de gener de 2016, sobre la creació de comissions parlamentàries. 
 
Atès que el Ple del Tribunal Constitucional, va emetre en data 2 de desembre de 2015 la STC 
259/2015, per la qual es declara la inconstitucionalitat i nul·litat de la resolució del Parlament de 
Catalunya 1/XI, sobre l´inici del procés polític a Catalunya, com a conseqüència dels resultats 
electorals del 27 de setembre de 2015. 
 
Atès que la resolució 1/XI, com el seu annex, vulneren els articles 1.1, 1.2, 2, 9.1 i 168 de la 
Constitució Espanyola, així com, els articles 1 i 2.4 de l´Estatut d´Autonomia de Catalunya, i suposen 
un reconeixement a favor del Parlament de Catalunya i del Govern de Catalunya, d´atribucions 
superiors a les que deriven de l´autonomia recollida per la Constitució. 
 
Atès que la resolució 5/XI, té la consideració d´incident d´execució i infracció de la STC 259/2015, 
mencionada anteriorment, amb data 2 de desembre de 2015, tal i com va estimar el Ple del Tribunal 
Constitucional, el dia19 de juliol de 2016, per unanimitat.  
 
Atès que aquestes resolucions, pretenen fonamentar-se en un principi de legitimitat democràtica del 
Parlament de Catalunya, que està en absoluta contradicció amb la Constitució Espanyola i amb 
l´Estatut d´Autonomia de Catalunya, de forma que contradiuen els pilars de l´Estat de Dret, basats en 
el respecte a la Llei i el Dret i la pròpia legitimitat democràtica del Parlament de Catalunya, que la 
Constitució reconeix i empara. (aquí es substitueix el punt per una coma i s´afegeix “segons l´esmentada 

STC”). 
 
Atès que la composició actual del Parlament de Catalunya i la seva representació política, sorgida del 
resultat de les eleccions autonòmiques celebrades el passat 27 de setembre de 2015, és fragmentada 
i diversa, de la mateixa manera que la societat catalana actual. 
 
Atès que aquest procés polític a Catalunya, que es vol culminar amb  l´obertura d´un procés 
constituent a Catalunya destinat a la creació d´una eventual constitució catalana i d´un estat català 
independent, no compta ni amb majoria política, ni amb majoria social, ni amb el reconeixement de 
l´ordenament jurídic vigent en l´actualitat. (Aquí es suprimeix “majoria política” i es diu “no compta amb 

majoria social suficient”) 
 
Atès que als representants públics del Parlament de Catalunya, President de la Generalitat, 
Consellers, Presidenta del Parlament i els mateixos diputats, no se´ls exigeix una adhesió ideològica 
a la Constitució, però sí, el compromís de realitzar les seves funcions d´acord amb ella.  
 
Atès que en la sessió del Ple del Parlament de Catalunya, del dia 27 de juliol, la Presidenta del 
Parlament i els Grups Parlamentaris de Junts Pel Sí i les CUP, no van realitzar les seves funcions 
d´acord amb el que marca la Constitució, tampoc van acatar les consideracions i sentències del 
Tribunal Constitucional, i finalment van incloure a l´ordre del dia de la sessió, l´informe i les 
conclusions de la Comissió d´Estudis del Procés Constituent, la qual va ser votada i aprovada amb els 
vots d´aquests dos Grups Parlamentaris. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal de Ciutadans (C´s) proposa al ple de l’Ajuntament de 
Vallirana l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Manifestar el ple rebuig de l’Ajuntament de Vallirana a la resolució 263/XI del Parlament de 
Catalunya i de qualsevol iniciativa il·legal per part de les institucions catalanes i dels seus 
representants i càrrecs públics. (substituir la paraula “rebuig” per “desacord” i a on diu “il·legal” ha de dir 

“unilateral”) 
 
SEGON.- Trametre aquest acord a la Presidenta i als Grups del Parlament de Catalunya i al President 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Sra. SECRETÀRIA: Aclareix que si l´esmena està acceptada pel Regidor que presenta la moció, la podem entendre 
incorporada a la proposta. 
 
Sr. J. ÁVILA: No estan d´acord amb l´informe de la Comissió d´estudis del procés constituent perquè la consideren 
unilateral cap a l´independentisme. Que no se acoge a un referéndum con todas garantías, que se apoya en una supuesta 
mayoría independentista en las anteriores elecciones. Pero tampoco quieren buscar una solución que no sea aplicar la 
legalidad con puño de hierro, sin preguntar a los catalanes. Siempre tienen la Constitución den la mano para acusar de 
ilegalidad a cualquier movimiento soberanista. La Constitución ha sido constantemente deteriorada por los propios 
constitucionalistas. No ve en este Pleno mociones por parte de Ciudadanos contra la modificación exprés de la 
Constitución Española, del art. 135. Tampoco ve opciones para que se aplique la legalidad constitucional de que todo 
español tanga derecho a una vivienda digna. Constantemente han traído a este Pleno mociones contra el 
independentismo y contra la Generalitat, cuando este Consistorio es de ámbito municipal. Esta moción no es para mejorar 
la situación de Vallirana ni de sus vecinos. Esta moción responde a que su línea política, tanto aquí como en Catalunya o 
España, se basa exclusivamente en ondear la bandera española y señalar a los enemigos de ésta. No creen en 
nacionalismos, ni en el español ni en el catalán. Y esta moción busca el enfrentamiento con los nacionalistas catalanes 
para hacer mucho ruido en el Pleno y así hacer creer a la ciudadanía que la cuestión nacional es el mayor de sus 
problemas. Por eso exigen que cada debate se haga donde corresponda. También han presentado mociones criticando 
actos del gobierno autonómico o estatal, pero no pueden centrar su línea política en ello. Todos los aquí presentes 
tenemos a nuestros respectivos grupos parlamentarios representándonos en Instituciones superiores. No podemos 
pretender que el Pleno de Vallirana sea un constante debate sobre lo que se hace en el Parlamento. Por ello y pese a 
estar de acuerdo en rechazar un proceso independentista unilateral no iremos cogidos de la mano con vosotros porque su 
fin y el concepto que tienen de lo que debe ser España es muy distinto. No están para nada de acuerdo con la manera 
que tienen de afrontar el conflicto nacional y por ello su voto será la abstención. 
 
Sra. M. ZAPATA: Han llegit aquesta moció i ara amb el titular aquest de “moció de desacord” potser estaria millor fer un 
article d´opinió en algun diari perquè ja deixa de ser una mica una moció. Una moció és per rebutjar una cosa o per 
demanar alguna cosa, no per mostrar una opinió. Dirà els arguments de perquè votarà en contra. Com a Regidores d´ERC 
es senten molt orgulloses dels seus representants polítics al Parlament. La resolució del Parlament aquesta és 
senzillament un informe de conclusions d´una comissió d´estudis. Un pas endavant en el procés constituent que d´altra 
banda és la tasca que la ciutadania de Catalunya va encomanar a la majoria de Diputats del Parlament ara fa un any, de 
les quals 3.135 persones viuen a Vallirana. En aquesta moció Ciudadanos, que per cert va ser presentada a Viladecans 
pel Partit Popular, es poden llegir una sèrie de paràgrafs informant de resolucions del TC emparant-se en la Constitució 
espanyola. Caldria que tothom en aquesta sala sabés la diferència que hi ha entre el dret i els drets. De vegades cal 
superar els marcs legals per defensar els drets i crear noves legalitats. I això és el que s´està fent al Parlament de 
Catalunya perquè hi ha molta gent de Catalunya, i de Vallirana, que volen construir una república catalana amb un nou 
marc legislatiu, un nou marc constitucional. I posa un exemple: en un temps passat també era il·legal demanar amnistia i 
llibertat i Estatut d´autonomia. Com estaríem ara si haguéssim acatat el marc legal? D´altra banda en aquesta moció 
assenyala que no hi ha una majoria social a favor de la independència de Catalunya; potser no, però perquè no permeten 
que ho preguntin. Els hi agradaria saber les raons que a un partit democràtic no donin veu a la ciutadania i això no 
solament va per qui presenta aquesta moció sinó també per la resta de Regidors/es que votaran a favor d´aquesta moció. 
Votaran en contra per defensar els drets de les 3.135 persones, que el 27 de setembre de l´any passat van manifestar la 
voluntat de construir una República catalana, aquí a Vallirana. I continuaran treballant incansablement per fer-la realitat. 
 
Sr. O. SUÑÉ: El vot del PSC serà a favor d´aquesta moció principalment perquè la seva opinió és de que estan en contra 
de fer un procés unilateral. Poder debatre a on toca el sistema, si s´ha de fer una modificació de la constitució, fer-la a on 
toca, si també s´ha de parlar sobre quin model de país volem, si és Catalunya dintre d´Espanya o Catalunya fora, però fer-
ho dins d´un marc legal i no creuen que es puguin prendre decisions unilaterals per part de cap Administració que no 
només representa a un grup sinó a tota la població de Catalunya. 
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Sr. E. GIRÁLDEZ: Lo que ha dicho la Regidora de ERC, a final de cuentas es verdad. Ellos y nosotros somos los 
originales, antagónicamente, pero son los originales. ERC tienen una cosa clara de lo que quieren sobre España y 
Catalunya y Ciutadans todo lo contrario, por lo tanto el problema es la ambigüedad que hay en otros partidos políticos. Sí 
que se ha quedado con una cosa que ha dicho el Sr. J. Ávila, por ejemplo, “que estamos siempre con la Ley”, y es que si 
nosotros pedimos a los ciudadanos que cumplan la ley los primeros que tienen que dar ejemplo son los políticos, que 
cumplan la ley. Tenemos un marco constitucional que es el régimen marco por el que nos regimos todos y que no se 
puede estar incumpliendo porque al final si se incumple porque no nos gusta lo que deciden los demás, pues entonces las 
Ordenanzas municipales de Vallirana no las respetamos porque no me gustan, p.e. no me gusta recoger la caca de los 
perros. Se considera catalán y español y está orgulloso, por eso pone las dos banderas. Vosotros no estáis tan orgullosos 
de ser españoles, no la enarboléis y él lo respeta eso, pero realmente él sí que está orgulloso de es. Habla de la 
unilateralidad y es que es una cuestión muy sencilla: para hacer un referéndum se tiene que modificar la Constitución, y 
para modificar la Constitución se tiene que coger tres cuartas partes del Congreso que tengan el consenso suficiente para 
modificarla. Y cuando eso se consiga pues tranquilamente se plantea un referéndum de independencia en todas las 
Comunidades Autónomas, pero hasta que eso ocurra lo más lógico es que apliquemos la Constitución y que votemos 
todos los españoles. Lo que no puede ser es que vote solamente una parte de los españoles para romper un país. Eso es 
como si en mi casa en que viven cuatro, uno de sus hijos decide coger una habitación y llevársela. Si en el piso viven 
cuatro una cosa como esa la decidirán los cuatro, no uno solo. Aquí se plantea un referéndum de independencia 
incumpliendo la Constitución, sin un pacto con el Estado, incumpliendo las leyes y el Estatuto de Autonomía y encima 
pretenden que solo voten siete millones, en lugar de cuarenta y siete. Y él prefiere que voten cuarenta y siete, en lugar de 
siete. Y así que no le den lecciones de democracia. Si hay que romper España la rompemos, pero lo votamos los cuarenta 
y siete. 

 
Sr. J. ÁVILA: Puntualiza que él no ha dicho lo de la ley. Sólo ha dicho lo de la Constitución. La Constitución se cambia 
rápido pero vosotros no vais a querer cambiarla. Si hay algún partido a nivel estatal que sí que va a promover un 
referéndum, ese es Podemos. Desde luego a Ciudadanos no les ve. No ve lógico que lo que se decida que va a pasar en 
Vallirana, que se decida en Badajoz, no lo ve lógico. Cree que ha quedado claro que Catalunya es una nación. No es 
independentista y quiere que haya un pacto con el Estado, pero que voten los catalanes. Es que no tiene sentido. Es 
como si en el colonialismo hubiera votado Francia si se va de las colonias o no. La soberanía recae en el pueblo. 
Catalunya es una nación. Y por esa lógica tiene que votar Catalunya como decidir su propio destino. Es partidario del 
referéndum y hará campaña por el no. Pero vosotros lo que estáis diciendo es estancar ese proceso y nunca llegar a él. 
La Constitución se incumple y ha puesto el ejemplo con la vivienda. Ve que según la Constitución son ilegales los 
desahucios. Hay derecho a una vivienda digna. Ahora, si se va a independizar un país se pone el grito en el cielo. Ve 
muchas contradicciones en esto. Y desde luego está totalmente en contra de que vote toda España para el destino de 
Catalunya.  
 
Sra. M. ZAPATA: Està d´acord amb que estan als dos extrems, però d´originals Ciutadans poc. Com diria el congressista 
Sr. Gabriel Rufián, l´original seria el PP i Ciutadans la marca blanca. Pel que ha dit el Sr. O. Suñé podria ser molt dolenta 
avui amb el que ha dit. Pregunta com volen solucionar parlant quan porten molt de temps parlant i no hi ha manera de 
convocar un referèndum si no solucioneu el que tenen al PSOE-PSC. 
 
PRIMER TINENT D´ALCALDE: Aprofitarà les paraules del Sr. J. Ávila per dir que això s´ha de debatre a on s´ha de 
debatre i li sembla que aquí no toca això. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Sólo decirle a la Regidora Sra. M. Zapata de que quizás tiene razón en el tema originales, por eso han 
estado con CIU para aprobar presupuestos y hacer recortes. 
 

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

Núm. 5.- MOCIÓ DE JUNTS PER VALLIRANA SOBRE ELS COMPTADORS 
TELEGESTIONABLES 
 
Explica i llegeix aquest punt el Regidor Sr. O. Rodríguez. Que vol avançar que aquesta moció s´ha 
presentat recentment a l´Ajuntament de Barcelona i també s´està començant a presentar a altres 
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municipis. No llegirà la moció sencera, que es transcriu a continuació, sinó que presentarà els 
punts dels atesos i passarà a llegir: 
 
Exposem 
 
Per incompliment de la normativa europea L’Ordre IET/290/2012, de 16 de febrer, per la qual es 
modifica l’Ordre ITC/3860/2007, de 28 de desembre, per la qual es revisen las tarifes elèctriques a 
partir de l’1 de gener de 2008 relativa al pla de substitució de comptadors, rectificava l’agenda de 
desplegament dels comptadors de mesura en subministraments d'energia elèctrica amb una 
potència contractada de fins a 15 kW, tot i que mantenia el termini final per a la implantació el 31 
de desembre de 2018.  
 
L’esmentada Ordre de 2012 marcava el calendari següent: abans del 31 desembre 2014 s’havia 
de substituir un 35 per cent del total del parc de comptadors de fins a 15 kW de potència 
contractada de cada empresa distribuïdora; entre l'1 de gener de 2015 i el 31 desembre 2016 
s’haurà de substituir un 35 per cent del total del parc de comptadors de fins a 15 kW de potència 
contractada de cada empresa distribuïdora i entre l'1 de gener de 2017 i el 31 desembre 2018 
s’haurà de substituir un 30 per cent del total del parc de comptadors de fins a 15 kW de potència 
contractada de cada empresa distribuïdora. A més, ordre 2012/27/UE consideració 30 i art. nº 9 
indica les condicions o exempcions per a instal·lar els comptadors. 
 
La mateixa Ordre instava les empreses distribuïdores a comunicar directament els clients la data 
prevista per a la substitució dels seus comptadors tres mesos abans de dita data. Aquesta 
comunicació s'ha d'estendre a les corresponents empreses comercialitzadores perquè tinguin 
constància de la substitució de comptador dels seus clients. És a dir, que el Ministeri d'Indústria, 
Energia i Turisme ordenava les empreses una comunicació directa amb els usuaris i usuàries 
sense cap tipus de notificació o autorització dels ens locals i amb una simple comunicació a les 
comunitats autònomes mitjançant un informe d'evolució de l'execució dels plans aprovats que 
contingui una descripció detallada de les accions realitzades des de l'inici dels mateixos. 
 
La mateixa ordre 2012/27/UE (2) art. núm. 1 té com a objectiu i consideració una eficiència 
energètica del 20% per 2020, existint països com Alemanya que ja han postulat que aquests 
objectius en una llar mitjana, el consum de la qual és de 3500Kw/any, mai no podrà assolir-se. I 
per això han decidit no aplicar el Decret Europeu sobre els comptadors. 2012/27/UE(56) 
 
Per restriccions d’ENDESA a la lliure competència 
 
Atès que la companyia distribuïdora Endesa imposa restriccions a la lliure competència, ja que 
impedeix que en la seva xarxa de distribució siguin instal·lats comptadors telegestionables no 
fabricats per Enel, empresa pública italiana propietària d'Endesa. 
 
Atès que les esmentades restriccions estan expressament prohibides en els articles 101 i 102 del 
Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) i li donen a Endesa el monopoli sobre el 43% 
del mercat de comptadors telegestionables. 
 
Atès que les restriccions afecten a 13 milions d'usuaris de Catalunya, Andalusia, Aragó, 
Extremadura, Balears i Canàries, que no poden exercir el seu dret a comprar o llogar el comptador 
en un mercat de lliure competència 
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Atès que aquests usuaris són obligats a més a acceptar que la substitució del comptador 
electromecànic pel comptador telegestionable sigui realitzada sense que els siguin comunicats 
prèviament el dia i l'hora de l'operació, la qual cosa els impedeix estar presents en aquesta i, per 
tant, comprovar si els kWh indicats per Endesa a la factura posterior coincideixen amb els kWh 
marcats per tots dos comptadors en el moment de la substitució. 
 
Atès que les companyies apliquen restriccions a la lliure competència, amb l’omissió de la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), ja que s’impedeix l’exercici al dret de 
llogar o comprar el nou comptador en el mercat lliure. Les elèctriques amenacen els veïns si no 
volen canviar el comptador, quan no és obligatori i es pot fer fins el 31 de desembre de 2018.  
 
Atès que els comptadors telegestionables d' Endesa incompleixen el Mandat 441/2009 de la 
Comissió Europea, ja que no són interoperables, és a dir, no són intercanviables amb comptadors 
d'altres fabricants. 
 
Per falta de protecció de dades personals 
 
Atesa que la posada en funcionament dels comptadors intel·ligents per mesurar els consums -i la 
futura implantació de xarxes intel·ligents-, obren la possibilitat d'obtenir i processar volums cada 
vegada majors de dades personals dels consumidors i consumidores i posar-los a disposició de 
diferents destinataris, amb el consegüent risc per a la privacitat d'aquests. Una qüestió aquesta 
que preocupa i ha donat lloc a què des de diferents instàncies de la Unió Europea s'estiguin duent 
a terme actuacions tendents a conciliar el necessari desplegament dels sistemes de comptador 
intel·ligent i de les xarxes intel·ligents amb la protecció de la privacitat dels consumidors i 
consumidores. 
 
Atès que el Grup d'Autoritats de Protecció de Dades creat per l'article 29 de la Directiva 95 / 46 / 
CE, en el seu dictamen 12/2011 sobre el mesurament intel·ligent i després de sol·licitar una 
consulta prèvia al supervisor europeu de Protecció de Dades en les conclusions el supervisor 
manifesta que " El desplegament a escala europea dels sistemes de comptador intel·ligent pot 
oferir avantatges significatius encara que també pot comportar riscos considerables per a la 
protecció de les dades personals. Permet l'obtenció massiva de dades personals de les famílies i 
pot portar al seguiment del que fan els membres d'una família en la intimitat de les seves llars ". 
 
Atesa que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el seu informe de data 22 de juny de 
2015, recull un dictamen del Grup d'Autoritats de Protecció de Dades pel que aquest " considera 
que el tractament de les dades referides a la corba de càrrega horària resulta especialment 
sensible en tant que implica l'accés a altres informacions alienes al mer dada del consum 
energètic , mostrant els hàbits de comportament del consumidor i permetent l'elaboració de perfils 
relacionats amb la seva conducta , que excedeixen del mer coneixement dels seus consums per 
afectar la seva esfera més privada " , alhora que considera " que l'accés a la informació hauria de 
fundar-se en el consentiment inequívoc de l' afectat ". 
 
Atesa que l'AEPD entén que les dades del consum horari estan considerats dades personals als 
efectes de la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal. Alhora que considera que el tractament d'aquestes dades representa una ingerència en 
l'esfera privada del consumidor, ara que a través dels mateixos es proporciona informació rellevant 
sobre els seus hàbits personals, però incomprensiblement la pròpia AEPD en aquest informe no 
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els considera a protegir aquesta ingerència quan , tot seguit , els dóna legitimitat al distribuïdor 
perquè pugui accedir-hi incloent-los en l'article 6.2 de la Llei Orgànica 15/1999 . 
 
Atès que el Consell d'Estat ha emès un dictamen de data 2015.11.19, amb referència 936/2015, 
sobre el projecte de reial decret pel qual es 3 modifiquen diferents disposicions en el sector 
elèctric, entre les quals el Consell considera, que perquè la regulació sigui efectiva i garanteixi 
l'adequada protecció de dades personals, es garanteixi que l'afectat té coneixement "ple" de 
l'accés i tractament de les seves dades de consum i que consent de manera "inequívoca" i 
"efectiva" a l'accés i al tractament mitjançant el consentiment del titular "previ" i exprés ". 
 
Per afectació a la Salut de les persones 
 
Atesa la creixent preocupació social a molts barris, pobles i ciutats del nostre país, en relació amb 
les immissions cada dia majors i els possibles efectes sobre la salut de les persones, de les 
radiacions electromagnètiques provinents del desplegament dels anomenats comptadors 
intel·ligents, i especialment sobre els col·lectius més sensibles, com són, dones embarassades, 
nadons, nens i nenes, persones electrohipersensibles, gent gran i persones malaltes. 
 
Atès que la problemàtica que en aquests moments està presentant la instal·lació dels nous 
comptadors d´electricitat, es veu multiplicada per la implantació dels nous comptadors 
telegestionables de gas i d’aigua, que ja s ´estan instal·lant, i que també presenten les mateixes 
problemàtiques tecnològiques en relació a la protecció de dades i a la protecció de la salut de les 
persones, ja que s´estructuren a partir d´un sistema de concentradors i /o d´antenes, que emetran 
radiofreqüències. 
 
Atesa la Llei 9/2014 general de telecomunicacions, de 9 de maig, per controlar la instal·lació de les 
antenes de telefonia. Ens trobem els veïns en una situació d'indefensió davant la col·locació d'uns 
concentradors que emetran radiofreqüències i formaran part de la contaminació electromagnètica 
al costat de les antenes.  
 
Atès que nombroses publicacions científiques recents han demostrat que els CEM afecten els 
organismes vius a nivells molt per sota de la majoria de les directrius internacionals i nacionals. Els 
efectes inclouen l'augment de risc de càncer, l'estrès cel·lular, l'augment de radicals lliures nocius, 
danys genètics, canvis estructurals i funcionals del sistema reproductor, dèficits en l'aprenentatge i 
la memòria, trastorns neurològics i efectes negatius en el benestar general de els éssers humans. 
El dany va més enllà de l'espècie humana, ja que cada vegada hi ha més evidències d'efectes 
nocius tant per a les plantes com per als animals. Crides internacionals de científics independents 
demanen protecció enfront de l'exposició als Camps electromagnètics No ionitzants.  
 
Atès que el cablejat elèctric dels habitatges està previst per un corrent elèctric neta de freqüència 
50Hz, però no està adaptat per transportar senyals PLC (utilitzades en les xarxes d'alta tensió). 
Per poder evitar la radiació electromagnètica provocada per les freqüències d'aquests senyals 
hauria el cablejat d'estar apantallat. Per això, la instal·lació massiva dels comptadors 
telegestionables suposarà una greu amenaça per a la salut pública.  
 
Atès que la substitució d'aquests comptadors s'està fent a esquenes dels consumidors i sense 
importar la seva Salut. 
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Per tots aquests motius, el grup municipal Junts per Vallirana proposa al ple de l'Ajuntament de 
Vallirana l’adopció́ dels acords següents:  
 
Acords  
 
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat i de l’Estat a una paralització preventiva de la 
instal·lació dels nous comptadors telegestionables a causa dels incompliments del mateix Govern 
de l’Estat de la Directiva 2012/27/UE, 6 del 25 d’octubre de 2012, relativa a l'objectiu del 20 % per 
al 2020 d’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els 
anomenats “comptadors intel·ligents”, i amb l’aplicació de les recomanacions del Parlament 
Europeu sobre el principi de precaució sobre la salut en la instal·lació dels nous comptadors. 
 
SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat a que acordi una suspensió temporal en el 
desplegament de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables degut a que el Govern 
central no ha donat cap resposta satisfactòria a les peticions de la Resolució del Parlament del 8 
d´octubre de 2014 sobre els nous comptadors en relació a la protecció de dades dels 
consumidors, ni a la protecció sobre la salut dels ciutadans, i fins que no es realitzin estudis 
concloents sobre la no repercussió per a la salut, i la seguretat en la protecció de dades. 
 
TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat a que, per mitjà de l´Agència Catalana del Consum, 
s'atenguin les reclamacions dels veïns/es en relació al seu dret a expressar la seva negativa a la 
instal·lació de comptadors intel·ligents. I la seva demanda de restitució del comptador antic en el 
cas de que s´hagi fet sense el seu consentiment per no estar informats. L´Agència Catalana de 
Consum recolzarà la decisió dels ciutadans/es que desitgen mantenir el seu comptador antic i 
donar suport als ciutadans als quals se'ls ha canviat el comptador i vulguin tornar a tenir el seu 
antic, i se'ls restitueixi immediatament. 
 
QUART.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum, aigua i gas, que 
presentin en un termini de sis mesos, un estudi, amb anàlisi i verificació dels requisits 
imprescindibles que garanteixin la innocuïtat de tot el necessari per al seu desplegament i posada 
en marxa d'aquests aparells en relació a la salut de les persones. 
 
CINQUÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum, aigua i gas, 
que presentin en un termini de sis mesos, per a una implementació real i consensuada amb els 
diferents agent socials un estudi que d'acord amb la lliure elecció de la instal·lació del comptador 
per part del client final:  
 
a) Garanteixi el compliment de la Directiva 2012/27 UE, del 25 d´octubre de 2012, relativa a 
l´eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els anomenats 
“comptadors intel·ligents”; 
 
b) Asseguri que els sistemes de mesura facilitin informació sobre l’hora exacta d’utilització i que es 
tinguin  plenament en compte els objectius d’eficiència energètica i els beneficis per als clients 
finals; 
  
c) Garantir la seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de dades i a la 
privadesa dels clients finals; 
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d) Garanteixi la seva INNOCUÏTAT, que no emanaran immissions electromagnètiques o 
interferències per a tota la xarxa elèctrica dels habitatges posant en perill la salut de les persones; 
 
SISÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a que, sobre la base del principi de precaució i tenint en 
compte l’existència de persones afectades per síndromes de sensibilització central (entre elles la 
hiperelectrosensibilitat), faci els estudis científics necessaris, amb professionals independents, per 
a avaluar si la utilització d’aquests aparells comporta cap risc per a la salut de les persones. 
 
Sr. J. BUSQUET: Tot i que amb tot el tema dels comptadors també estan bastant en contra però, tal i com s´estava 
parlant abans, creuen que és un tema de caire nacional i no per debatre aquí, sinó per discutir al Parlament. Estan fent 
unes tasques que no són de la seva competència. La seva posició serà l´abstenció. 
 
Sra. M. ZAPATA: Sí que entenen que és un tema general que s´hauria de discutir al Parlament però això afecta a la 
gent de Vallirana i els hi agrada que es pugui debatre i presentar aquí. El que sí que pregaria és que per properes 
ocasions adaptessin les mocions tan generals una miqueta a Vallirana, com a mínim per treure les vies del tren, que 
no el tenim. Però hi ha coses que aquí no estan adaptades. I també que fos una miqueta més breu perquè és 
excessivament llarga. De tota manera votaran a favor d´aquesta moció, el que sí que voldria especificar si en el punt 
tercer d´acords, a on diu que “l´Agència catalana del consum recolzarà la decisió dels ciutadans”, això és cert? Ho ha 
dit l´ACC? També una altra cosa era en el punt sisè que “insta al govern de la Generalitat a que faci els estudis 
necessaris amb experts, professionals independents...” i no sap si el govern de la Generalitat és qui ha de pagar 
aquesta despesa, que suposa que deu ser important. 
 
Sr. J. URREA: El seu sentit de vot serà positiu. És cert que és una moció genèrica i també és cert que ja s´està 
produint aquí a Vallirana; ja s´estan canviant. És una realitat que la tenim al territori. Una curiositat, aprofitant que té la 
paraula, és una moció genèrica que Junts per Vallirana ha presentat aquí i que s´està presentant a altres llocs. La 
curiositat és que qui les està presentant és la CUP. I és una curiositat més que res perquè fa quatre anys s´estaven 
barallant pel nom de Podemos i ara s´estan presentant mocions de la CUP. A vegades despista, i no sap situar-lo, si a 
Podemos o si a la CUP. I presentant una moció calcada de la CUP fa témer que ara no aparegui una demanant la 
retirada de l´estàtua de Colom. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: En primer lloc, al que comentava el Regidor de CIU, el mateix que ha comentat la Regidora 
d´ERC, tot i que sí que és cert que se li ha de donar també a la Generalitat, és un tema que afecta també a Vallirana 
perquè ja s´estan modificant aquí els comptadors. Sobre el que es comentava de que és una moció genèrica, sí que 
és cert i volia adaptar-la a Vallirana però ha arribat massa tard i no ha tingut temps per redactar-la i van prendre la 
decisió de presentar-la tal qual. Quan diu “instar al govern de la Generalitat per a que, per mitjà de l´Agència Catalana 
del Consum, s'atenguin les reclamacions dels veïns/es(...) que s´atengui també la demanda de restitució”. Hi ha un 
punt aquí que no hauria d´estar i que hauria d´estar separat per un punt i coma, però no ha pogut adaptar-la. 
Sobre el que comentava el Sr. J. Urrea, són una candidatura municipal que manté relacions amb la CUP, amb 
Podemos i amb Procesos Constituents; tenen contactes també amb moviments socials i per tant, la CUP de tant en 
tant els hi envia propostes que accepten perquè són interessants i val la pena presentar-les. 
 
Sr. J. ÁVILA: Només per aclarir que l’únic cercle de Podemos validat a Vallirana dóna suport a Sí es Pot. També 
tenen el suport d´Iniciativa Vallirana. Els altres partits si volen donar el suport a un partit o a un altre, però oficialment 
ell està reconegut oficialment com a Regidor de Podem. 

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

Núm. 6.- MOCIÓ DE JUNTS PER VALLIRANA SOBRE L’ÚS DEL GLIFOSAT I 
ALTRES HERBICIDES EN EL TERME MUNICIPAL DE VALLIRANA 
 
Explica i llegeix aquet punt el Sr. O. Rodríguez: 
 
Exposem 
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Nombroses administracions locals fan servir herbicides d´acció ràpida per eliminar herbes 
adventícies (denominades “males herbes”) de cara a la prevenció d'incendis forestals i neteja de 
jardins i parcs. Però l'ús d'herbicides químics pot plantejar riscos molt seriosos. Diferents estudis 
demostren que el glifosat i altres herbicides emprats tenen efectes perjudicials sobre la salut i el 
medi ambient.  
 
El glifosat, un herbicida total no selectiu que s'empra per matar herbes i arbustos, s'infiltra al sòl, 
és molt soluble en l'aigua, i persistent al medi. Contamina els aqüífers, és tòxic per a la fauna 
aquàtica, els animals domèstics o el bestiar.  
 
El glifosat ha estat decretat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a probablement 
cancerigen per als humans. Existeixen estudis científics que relacionen l'ús del glifosat amb 
afeccions i malalties. Entre els efectes adversos s'han descrit: Toxicitat subaguda i crònica, danys 
genètics, és mutagènic, provoca trastorns reproductius, augmenta la freqüència de anomalies 
espermàtiques, i carcinogènesi.  
 
A més, cada preparat d’herbicida que conté glifosat ve acompanyat d’altres substàncies que 
multipliquen la seva toxicitat. Entre aquests ingredients trobem el Nitrós que com altres compostos 
nitrogenats, és cancerigen. Quan es degrada el glifosat allibera formaldehid, compost també 
cancerigen.  
 
Les aigües de Catalunya estan greument contaminades. Molts freàtics tenen concentracions 
mitjanes de glifosat al llarg de l’any superiors a 0’1 μg/l, valor màxim admès per la normativa 
europea per aigües subterrànies (Directiva 2006/118/EC). Aquest mateix nivell és el màxim 
permès per aigües de consum humà (D.UE 98/83). 
 
No menys important, és el paper que estan jugant aquests herbicides en la mort massiva d’abelles 
arreu del món. El Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) ha manifestat en roda de premsa 
(Maig 2015) que sempre ha de prevaldre el “Principi de Precaució” (Art.191 del Tractat de 
funcionament de la UE, i a més forma part del acord MSF celebrat en la OMC), amb els herbicides 
que puguin tenir components cancerígens i que els legisladors no ho regulen pels interessos de 
les multinacionals. A més, indiquen que els més afectats pel glifosat poden ser les persones 
treballadores de Parcs i Jardins, els nens i nenes, les embarassades i les persones amb malalties, 
sobretot cròniques. 
 
La Directiva (2009/128/CE) marc per a un ús sostenible dels plaguicides, aprovada pel Parlament 
Europeu el 13 de gener de 2009, els objectius són "La reducció dels riscos i els efectes de l'ús dels 
plaguicides a la salut humana i el medi ambient, i el foment de l'ús de la gestió integrada de 
plagues i de plantejaments o tècniques alternatius com les alternatives de índole no química als 
plaguicides", en el capítol IV, articles 11 i 12, exposa que:  
 
"Els Estats membres, tenint degudament en compte les mesures apropiades per a la protecció del 
medi aquàtic l'aigua potable i els requisits necessaris d'higiene i salut pública i la biodiversitat, o els 
resultats de les avaluacions de risc pertinents, han de vetllar perquè es minimitzi o prohibeixi l'ús 
de plaguicides en les següents zones específiques: Al llarg de les carreteres [...], en els espais 
utilitzats pel públic en general, o per grups vulnerables, com els parcs, jardins públics, camps 
d'esports i àrees d'esbarjo, recintes escolars i camps de joc i els espais propers als centres 
d'assistència sanitària ".  
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Aquesta Directiva ha estat transposada en el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, que 
estableix el marc d´actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, i que té 
com a objectiu la reducció dels riscos i els efectes de l'ús dels productes fitosanitaris en la salut 
humana i el medi ambient, i el foment de la gestió integrada de plagues i de plantejaments o 
tècniques alternatius, com ara els mètodes no químics. Aquest Reial Decret preveu que les 
disposicions “són o s’entenen sense perjudici que l’Administració competent en cada cas pugui 
aplicar el principi de cautela limitant o prohibint l’ús de productes fitosanitaris en zones o 
circumstàncies específiques.” 
 
Per totes aquestes raons, el grup municipal Junts per Vallirana proposa al ple municipal l'adopció 
dels següents acords: 
 
Acords 
 
1. L’eradicació de l’ús del glifosat i altres herbicides igualment tòxics, al nostre municipi, trobant 
alternatives ecològiques més adequades i respectuoses amb la salut de les persones i del medi 
ambient. 
 
2. Que s’iniciïn els treballs necessaris per a la transició, cap a una jardineria ecològica gestionada 
públicament amb criteris de qualitat i sostenibilitat, evitant l’ús d’agrotòxics, les podes excessives, 
l’ús d’espècies no adaptades al medi o amb necessitats hídriques excessives. 
 
3. Per tal de contribuir a garantir que aquesta mesura sigui efectiva amb efecte multiplicador 
beneficiós a nivell supramunicipal, comunicar als Ajuntaments de la comarca sol·licitant que es 
prenguin mesures en la mateixa línia. 
 
4. Per qüestions de salut pública i per tal d´evitar l’ús d'aquest tipus de productes perjudicials a 
jardins privats, vivers de plantes i zones sota responsabilitat no municipal (com per exemple les 
vies de tren), iniciar campanyes de conscienciació dirigides a propietaris de jardins privats i a 
professionals viveristes.  
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: El glisofat és un producte cancerigen i per tant creu que al terme municipal de Vallirana, com a 
tots els termes municipals, no s´hauria de fer ús del mateix. També és una moció genèrica. Mantenen relació amb 
Ecologistes en Acció, que també estan fent campanya presentant aquestes mocions a molts Consistoris i des de Junts 
per Vallirana la presenten en aquest Ple. 
 
Sr. J. ÁVILA: Votaran a favor. Ja s´ha dit que és massa genèrica. L´anterior tot i ser genèric, té una aplicació. En 
Plens anteriors ja van preguntar si es feia servir el glisofat i no van rebre resposta. Creu que és important saber-ho 
abans de presentar aquesta moció ja que es podria haver adaptat molt, en funció de si es feia servir o no. Creuen que 
qualsevol herbicida i podrien posar també els plaguicides. També creu que en aquest cas les vies del tren en aquest 
poble patina una mica, però estan totalment d´acord amb el fons de la moció i votaran a favor. 
 
Sr. J. BUSQUET: Votaran a favor perquè consideren que aquí a Vallirana tenim els aqüífers molt a sota nostre i convé 
protegir-lo.  
 
Sra. M. ZAPATA: Aquí sí que estaven les vies del tren tot i que no l´ha llegit. Intentar que sigui més d´acord amb la 
realitat que tenim a Vallirana. També votaran a favor. Si no recorda malament, sí que es va contestar per part del 
Regidor O. Suñé que no es feia servir glifosat. El que no sap si es fan servir altres herbicides que puguin ser 
cancerígens, que també parlen aquí a aquesta moció i que suposa ara explicarà perquè és ell qui domina aquesta 
qüestió, com a mínim aquí en aquest Ple. També s´ha de dir que per anar cap a la transició cap a una jardineria 
ecològica caldria que en una propera contractació de l´empresa que s´encarregui d´això es demanés en el Plec de 
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condicions i si realment aquests productes ecològics funcionen, li agradaria que en el proper Plec de condicions d´una 
Mesa de contractació es pogués incloure això i anar cada vegada cap a productes més ecològics. 
 
PRIMER TINENT D´ALCALDE: En primer lloc dir que el sentit del vot del PSC serà a favor de la moció. Ha de dir que 
ha de corregir la seva resposta i sí que fan servir algun producte amb glifosat. Ha de dir que el glifosat està a molts 
herbicides i estan autoritzats pel Departament d´Agricultura. Hi ha una Directiva Europea que ha posat data límit per a 
que es treguin tots aquests tipus d´herbicides que poden provocar malalties a les persones. Ell mateix ha donat 
instruccions de que es retirin totalment del nostre entorn aquest tipus d´herbicides per part del que és l´Ajuntament. 
Estan mirant amb altres Ajuntaments quin sistema, per exemple l´Ajuntament de Barcelona el que està intentant és 
cremar les males herbes amb un sistema de donar calor a les herbes perquè no creixin, però això encara està 
evolucionant. És molt difícil trobar herbicides que no portin glifosat, però del que tenim estan buscant una alternativa i 
l´han trobat perquè en faci ús l´empresa que s´encarrega del control vegetal de les vies públiques. I ara per fer el 
tractament ja no faran servir herbicides de glifosat. Això sí que ho pot confirmar. Sí que és cert que tots els herbicides 
són productes químics. El glifosat és un residu que no es degrada, un dels pitjors. Passa directament a la terra i als 
aqüífers, als rius i al mar. No té destrucció. El tema està en que ha donat l´ordre de que es retirin els d´aquest tipus. 
Vallirana com a Holanda, que és un dels països que ja ha retirat totalment el glifosat dels seus tractaments, anirem a 
buscar aquest tipus de tractaments més ecològics. Principalment s´haurà de substituir amb  un treball, un sobreesforç 
en tema de desbrossar més i intentar que les herbes no creixin perquè el glifosat és un dels elements més potents per 
poder fer aquest tipus de tractament i perquè Vallirana sigui més sostenible i més curós del nostre medi natural.  

 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per UNANIMITAT amb el vot a favor de tots els grups municipals. 

 
 

Núm. 7.- INFORMACIÓ DE L´ALCALDIA 
 
7.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS: DEL NÚMERO 444 AL NÚMERO 525 
 
7.2. DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 21 DE JULIOL A 15 DE 
SETEMBRE DE 2016 
 
El Sr. Primer Tinent d´Alcalde dóna compte dels Decrets del número 444 al número 525. 
El Sr. Primer Tinent d´Alcalde dóna compte de les Juntes de Govern Local de 21 de juliol a 15 de 
setembre de 2016. 
 
Sr. A. LLORCA 
Informa dels actes fets per part de la Regidoria de Joventut 
 
Parlarà de la Festa Major, en l´àmbit de Joventut, destacar la Nit Jove que van organitzar com a  novetat d´aquest any el 
Festival Union que va ser un èxit i destacar els serveis de Bus Nocturn que van posar perquè els joves que viuen als barris 
més allunyats del centre disposessin d´un medi de transport per tornar a casa seva. 
També vol parlar de l´inici dels cursos de l´Agenda Jove, que comencen la setmana vinent. Tot just demà acabaran les 
inscripcions, per si algú s´ha despistat.  
També parlar d´un proper acte, que serà la passejada nocturna, que ja estan començant a organitzar per principis de 
novembre i també dir que estan en busca encara de més voluntaris per si algú vol ser voluntari de la passejada nocturna, 
pot posar-se en contacte amb ells al Casal de Joves. 
 
Sr. A. LAFONT 
Informa de les actuacions de la Regidoria de Transport i Mobilitat, Via Pública, Habitatge i POUM 
 
Vol comentar una mica totes les feines que estan acabant de planificar i vol destacar bastants temes de pacificació del 
trànsit, que estan a punt d´acabar a efectes de plànols i a efectes de donar ja cabuda a la seva execució. I entre els quals 
voldria destacar sobretot el tema de la pça. Paris, que voldran fer allà una glorieta; la zona de l´escorxador, que també 
faran una altra glorieta; arreglaran també la carretera de Quatre Cases, triat per participació ciutadana i en la que ja estan 
engegant. També faran una pacificació en el que és l´Av. Selva Negra, des de la zona de la Barquera fins la zona de 
l´Olivera. I com inversions també importants, les que també estan pràcticament rematant: tota la zona de la Repsol, fent 
una petita modificació de la zona de voreres perquè queda afectada i punts negres per la zona de vianants, i ho estan 
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acabant de tractar amb Carreteres perquè donin també l´autorització pertinent. Trauran ara també un Plec important de 
temes d´asfaltats i inversions al paviment, d´uns 400.000 euros. I faran també petites inversions de retocar com el tema de 
la pèrgola de les Casetes i la barana al costat dels Serveis Tècnics que genera alguna molèstia a algun veí. En general 
amb el tema de manteniment i inversions a les escoles tot el que es va plantejar ho acabaran de rematar. Ho estan 
acabant de planificar i acabant d´ajustar, però conceptualment tot es començarà ja aquest any. Les dates del que es va 
parlar del Pompeu Fabra estan anant segurament al mes de Nadal, amb feines de Nadal. 
Sr. J. URREA 
Informa de les activitats de polítiques territorials i economia local, urbanisme i barris 
 
Dir que el Plec del Poliesportiu segueix el seu camí i en aquests moments estan rebent ja algun projecte d´algun equip 
d´arquitectes per fer el projecte executiu. Fins el dia 17 d´octubre tenen termini els equips d´arquitectes que vulguin optar 
a fer el projecte executiu. També moltes consultes de despatxos d´arquitectes i professionals. El normal és que a l´últim 
dia sigui quan es presentin totes però hi ha algun despatx que ha avançat la feina presentant la seva proposta. A partir del 
dia 17 demanaran les Meses per obrir aquestes pliques i adjudicar al millor equip d´arquitectes ja el projecte executiu, 
direcció d´obra del pavelló poliesportiu. Si tot va bé això seria uns tres mesos i aniríem a primers de l´any que ve. Tres 
mesos farien aquest projecte executiu i si tot va bé a primers de l´any que ve estarien en disposició de poder fer un nou 
Plec per adjudicar l´obra. 
 
Sra. I VILLAFAINA 
Informa de les actuacions de la Regidoria d´Educació i Pla contra el Fracàs Escolar 
 
El curs escolar s´ha iniciat sense cap anomalia. Es va fer la reunió amb Inspecció i les Direccions de centre i s´han 
matriculat tots els nens. A nivell d´escoles bressol, és matrícula oberta, i les escoles d´adults a nivell de matriculacions 
estem més o menys com l´any passat. 
Comentar que l´equip de CDIAP ja està instal·lat a la planta superior de Barrufets i que iniciarà la seva activitat aquest 
dilluns, per donar suport als infants de Vallirana. El CDIAP és el centre de desenvolupament infantil i atenció precoç. El 
que fa és donar suport als infants del nostre municipi, sense haver-se de desplaçar al centre de Sant Vicenç dels Horts o 
de Sant Feliu. A partir d´ara, i progressivament, perquè s´aniran ampliant aquests serveis, aquestes famílies amb els nens 
no s´hauran de desplaçar amb la qual cosa, serà una millora en la qualitat de vida d´aquestes famílies, ja que dificulta molt 
a nivell de conciliació de la vida familiar i laboral el fet d´haver-se de desplaçar a Sant Feliu o a Sant Vicenç. A nivell de 
prioritzar els serveis el que s´ha fet és que la primera prioritat per avançar o perquè vinguin aquí els que ja estan 
desplaçats, són per temes de mobilitat, de persones que estiguin a Serveis Socials, i progressivament s´ampliarà a tots els 
nens de Vallirana que tinguin aquesta necessitat. 
 
 
Sr. J.M. ARRABAL 
 
Informa de les actuacions de la Regidoria d´Esports i Cultura 
 
Del Pla d´Acció Cultural destacar l´aposta que fan per les tradicions i cultura catalanes. En aquest cas a la Festa Major ha 
sigut la plantada de les 5 bèsties de foc, en el 15è aniversari del drac Apocal.leus. I també destacar la Tabalada d´aquest 
any, promoguda pel drac, que ara mateix té una gran acceptació d´unes 40 persones.  
També comentar que els castellers han fet un taller al Patronat, que ja s´està convertint en una tradició i que van venir la 
colla castellera de Cerdanyola. 
Destacar també el que és l´aposta del premi de poesia catalana Josep Maria López Picó que van estar la setmana del 
llibre català, La Catedral, fent la divulgació. És una aposta de Cultura, intentar difondre i augmentar el prestigi d´aquest 
premi de poesia. 
Aquest dissabte convida a tothom al 4rt Festival de Guitarra Clàssica, que es celebra cada dissabte de tot el mes 
d´octubre a les 20 hores. 
 
D´esports destacar l´aposta per les entitats i destacar la Kàrstica, que s´està assentant com una pedalada a nivell de 
Catalunya, i està agafant un prestigi important. I també el 8 d´octubre es farà una cursa de nit, i que és una novetat 
d´aquest any. Està feta per l´entitat Pinxo de triatló. 
 
Sra. R. GARCÍA 
 
Informa de les activitats de Serveis Socials, Sanitat, Cooperació, Igualtat i Fires i Festes 
 



 

Pàgina 19 de 23 

 

Farà una valoració de la Festa Major, però més des de l´organització. Vol agrair la col·laboració de la Comissió de Festes i 
de les entitats que participen, organitzen i col·laboren. Sense elles gairebé la Festa Major seria impossible perquè fan 
molta feina. A nivell de les banderoles, suposa que estaran mig contentes (les Regidores que ho van reclamar en Ple 
anterior) i espera que les acabin d´arreglar. 
Convidar el 22 i 23 d´octubre a la 4a Fira sobre rodes, amb un nou format i estan convidats a participar-hi. 
 
A nivell de Serveis Socials aquest cap de setmana està la campanya de recollida d´aliments i encoratja a tothom a que 
col·labori. 
També vol donar les dades de beques menjador del Consell Comarcal: Aquest any n´hi ha 128 aprovades de moment, 12 
més que l´any passat i 43 en revisió; que segurament quan acabin la revisió seran moltes més beques menjador 
aprovades al 50%. 
 
I per acabar dir que el 13 d´octubre faran la signatura d´un conveni amb la Griferia Tres que fa una aportació de 5.000 
euros per beques menjador. Aquesta aportació és gràcies a la Xarxa Solidària que ha fet el contacte amb l´empresa i 
agrair aquesta aportació. 
 
Sra. E. ROMERO 
 
Informa de les activitats de Recursos Humans, Serveis Generals i Participació Ciutadana i Transparència 
 
Comença parlant de participació ciutadana i ensenya un document que diu que està circulant per tot Vallirana i ha arribat a 
totes les cases, i sinó està a disposició a l´OAC de tots els edificis municipals. Aquest document és el Pla d´Actuació 
Municipal i el que pretén fer que la pròpia gent pugui prioritzar amb el seu criteri: en quin ordre prioritzarien les obres. 
Encoratja a tothom a participar-hi. Es pot entregar a qualsevol OAC el fulletó i sinó a través de la web o del Facebook. 
També han incorporat a un My First Job, la primera persona, que també està ajudant en aquest projecte. És una noia que 
s´ha incorporat, que es diu Mireia i està agafant opinions de les prioritats de la gent en l´execució d´aquest PAM. 
 
A nivell de Recursos Humans explicarà el tema dels processos de selecció. Dir que aquest mes de setembre han fet els 
processos de selecció de les professores de matemàtiques i d´anglès que imparteixen classes a l´escola d´adults. Es van 
presentar 3 persones per cada un dels processos i ja s´han incorporat el passat 16 de setembre. 
Tenen en marxa el procés de selecció d´Arxiver, de Tècnic de Participació Ciutadana i de Tècnic contra el Fracàs Escolar. 
I es podien presentar instàncies fins al 20 de setembre. Ha finalitzat el procés i s´han presentat diversos aspirants i ara 
estan a l´espera que el Tribunal posi la data per acaba el procés de selecció i poder incorporar a aquestes persones a 
l´equip de Recursos Humans. 
Estan a punt d´acabar el procés de selecció d´Enginyers; estan esperant dates del Tribunal. 
 
Sr. O. SUÑÉ 
 
Informa de les actuacions de la Regidoria de Seguretat i Medi Ambient, Innovació i Projectes 
 
Vol parlar de 3 temes: 
 

1) Primer dir que el dia 4 d´agost van tenir la presència del Conseller Rull i van re-inaugurar el radar que tenim a 
Vallirana. 

2) També comunicar que aquest estiu, molt calorós i amb precipitacions minses, un dels barris va patir una mica de 
sequera. És el barri de Can Batlle. Es van prendre les mesures sense que arribessin les conseqüències. De 
seguida amb la companyia d´aigües es van prendre mesures i es van regular cabals, perquè Can Batlle no 
quedés sense subministrament. Els pous, ja que no ha plogut, la seva capa hidrològica ha baixat molt, i de 
poder extreure 250.000 que és el normal que s´estava extraient, havia passat a 150.000. Això ha fet que amb 
l´augment de consum per la calor i la disminució de la capacitat, el primer barri que està supeditat al dipòsit de la 
zona, que és Can Batlle, la Companyia va prendre mesures: va ser un cap de setmana que van haver uns petits 
talls per tal de poder regularitzar el tema. Amb les pluges i baixada de temperatures, ha baixat el consum també 
i estan mirant de millorar aquest tema. 

3) També parlar de la sortida d´un fulletó, que des de la Regidoria de Medi Ambient ha patit la preocupació que ha 
generat sobre el tema de les franges contra incendis que va fer el grup de Junts per Sí en el seu escrit. Té un 
recull de diferent s informacions que s´han donat durant molt de temps: maig 2016, cartes que s´han enviat. Tot i 
que era correcta la informació que donaven, prestava a confusió ja que es parlava d´una sentència que va ser 
just abans de la modificació de llei. Aquí s´ha explicat varis cops, que va haver una aportació per part de 
l´Ajuntament de Vallirana perquè creu que el tema  de la seguretat per foc no només afecta al perímetre exterior 
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de Vallirana sinó que afecta a tots els valliranencs perquè qui no té un parc natural o una zona amb risc 
d´incendi a Vallirana. Pocs barris podríem dir que no tenen cap risc. Es va acceptar, es va modificar la llei i tots 
tenim que complir-la. També dir que ara aquest Ajuntament, i va ser una promesa electoral del Partit Socialista, 
a la seva campanya va decidir que el manteniment de les franges no es cobraven als particulars. Pel pressupost 
de l´any vinent posaran més de 125.000 euros per fer els manteniments. Sí que és cert que quedarà una 
obertura, ja explicat a les notícies i en un reportatge de televisió. Ja només pel 2016 quedaven les obertures de 
Can Rovira, Can Batlle i Pinars, per un tema pressupostari. Al 2016 per un tema pressupostari només es faran 
Can Rovira i Pinars. I Can Batlle serà al 2017. Falta una mica de temps i pressupostari. El que hauran de pagar 
els veïns és l´obertura, però de manteniment, mentre estigui el partit socialista, cap barri tornarà a pagar 
manteniment de les franges. 

 
També vol aprofitar per contestar al Sr. J. Ávila d´una pregunta que li va fer al Ple anterior. Les captures que s´han fet amb 
Ecocaptura pel tema del porc senglar ha sigut d´un total de 12. No han sigut més perquè després de l´incident que va 
haver el 25 de juliol, que es va trencar la gàbia, es van difondre unes imatges de dubtosa procedència. Ciutadans, amb tot 
el dret, van impedir d´alguna manera, van fer soroll perquè els porcs senglars s´apropessin a la gàbia. Les captures van 
ser abans d´aquest incident i van ser un total de 12. No es va capturar cap més perquè la mobilització ciutadana, fent 
soroll, inclús amb una ràdio en marxa, perquè no s´apropessin els senglars. Aprofita per dir que ja té l´esborrany del 
conveni amb l´UAB, anunciat molts cops, ja que volen que els porcs senglars no s´apropin al centre urbà i no tenir que 
prendre mesures que a ningú agraden, però que a vegades s´han de prendre. És un conveni que està molt bé, però 
buscarà mancomunar el servei de l´UAB perquè a vegades el collar surt més car que el gos. Com la intenció és aquesta 
opció, intentarà mancomunar perquè el servei surti més econòmic a tots els ciutadans, però ara mateix estem parlant de 
més de 50.000 euros un Conveni d´un any. Sí que hi ha una sensibilització de la ciutadania, informació, estudis... És cert 
que es faran les proves amb tot allò aportat, de repel·lents, etc. però han de dir que treballaran conjuntament amb altres 
Ajuntaments que tinguin aquest problema perquè sinó només des de Vallirana poca cosa es pot fer. Convida a qui vulgui a 
treballar el conveni amb ells. 

 
 

Núm. 8 .- PRECS I PREGUNTES 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: En primer lloc, un prec. L´altre dia caminava per la zona de l´escola l´Olivera i en una de les 
baixades gairebé va caure al terra. És una vorera bastant inclinada, que baixa cap a l´entrada de l´escola. Sap que hi ha 
una partida aprovada per arreglar voreres, però estaria bé que s´utilitzés algun producte per evitar que rellisqui tant perquè 
s´han caigut moltes persones al terra. 
Pel que es comentava de l´article, evidentment s´ha informat però sobre el 2016. El que fa l´article és informar que fins el 
2014 aquesta taxa s´ha cobrat de forma indeguda i ho acaba de confirmar el Regidor, per la qual cosa la informació és 
verídica. Allò cobrat del 2014 al 2016 no és indegut. L´Ajuntament no va informar de que fins al 2014 es va cobrar una 
taxa indeguda. Ell no és conscient i ha buscat per la web, pel facebook i per tots els mitjans que té l´Ajuntament, i d´això 
no va informar l´Ajuntament. 
 
Per acabar, té dues instàncies: una que data de 07/11/15 sobre el contracte d´Aqualia, que se li va respondre verbalment 
que se li passaria; Sis mesos després va tornar a fer una altra instància, de 15/06/16 i aquí ja no va rebre ni resposta 
telemàtica ni resposta verbal. Per tant, demana que se li enviï el contracte d´Aqualia perquè fa gairebé un any que l´han 
demanat. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Quieren hacer dos ruegos. Uno acaba de llegar hace cinco minutos y lo va a leer, sobre un problema 
que hay en el parque infantil del Parc del Rector, que les han comentado que hay avispas y que están las puertas rotas. 
El otro es un prec sobre el tema de la Festa Major: desde Ciutadans demanarien que si els actes de la Festa Major no 
estiguessin tan dispersos i una mica més centralitzats. Proposarien que es fessin al Parc Central (no sap si pot haver un 
problema d´espai al Parc central), que està una mica més centralitzat i si no pot ser això, intentar potenciar una mica els 
actes dins del que és la Rambla Sobirania. Per exemple, el tema de les escala-birres o del tema de la corda de la 
competició, o posar alguna cosa davant de la roda del molí per la canalla... Intentar centralitzar els actes i no 
descentralitzar-los tant. 
 
Sr. J. ÁVILA: Primer, 50.000 euros, fent càlculs mentals entre el que va costar Ecocaptura i les destrosses que van 
provocar els senglars, que més o menys càlcul.la en uns 40.000 euros. De totes maneres li sembla bé mancomunar 
serveis, si ens podem estalviar i sinó perfecte. El que demanaven era col·laboració, veure una altra visió dintre de la UAB, 
que havien dues rames com si diguéssim i finalment han escoltat a l´altra. De moment estan d´acord amb la línia que 
s´està seguint i l´aplaudeixen. 
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Una petita queixa: fa un temps, a les segones eleccions estatals, a on van arribar a un acord sobre que no es ficaven 
cartells allà a on hi haguessin cartells de promo, en aquell moment era la Fira del Vi. Ells eren els que més cartells tenien 
per posar i ho van acceptar. Però diu que no fiquin els cartells de la Festa de la Rosa a sota de les faroles a on hi ha els 
cartells de Festa Major. O tots o ningú. Només dir això. 
Amb el tema del PAM li sembla perfecte, però vol saber si les votacions són vinculants o no. Ha fet servir la paraula 
“prioritaris”. És clar, si són vinculants no entenen perquè es van rebutjar els pressupostos participatius perquè bàsicament 
podrien haver arribat a fer això: a fer una consulta de l´ordre de les inversions. Si no són vinculants ho veuen una mica de 
“postureig”. 
 
Sr. J. BUSQUET: Abans que res dir que ja van passar a netejar les herbes. El mateix que reclamava, ja es va passar a 
netejar. 
Els talls d´aigua a Can Batlle han sigut bastant més llargs, i continuaven durant el mes de setembre i no sap si encara 
duren, però durant el dia realment no. Subministren més a la nit. Sap que algunes cases no tenen dipòsits, contravenint 
les Ordenances que haurien de tenir la cisterna o el dipòsit i ho han estat passant bastant malament. I pensa que segueix 
passant. 
I després un prec que es va fer, sobre la Festa Major: entre el Parc del Rector i el pàrquing de La Barquera, l´accés es fa a 
través d´un pont que a un tram hi ha escales. No hi ha una rampa i s´hauria de preveure que n´hi hagués, perquè les 
mames amb carros, la canalla i la gent gran els hi costa molt sortir del Parc del Rector i accedir a dalt. Entén que és una 
millora que s´hauria de fer. Pensa que és fàcil de fer i seria una millora per tothom. Sap que la pendent és una mica 
complicada, però creu que seria millor corregir-ho. 
 

S´incorpora al Ple la Sra. Alcaldessa, durant els precs i preguntes de la Regidora Sra. A. Kirchner, 
essent les 19:55 hores. 
 
Sra. A. KIRCHNER: Primer , tornen a interessar-se pel tema de la campanya “No Puc Esperar!”. Se´ls hi va explicar que 
estaven pendents de rebre els flyers i els adhesius, i volen saber si han arribat i quan creuen que es podria començar la 
campanya. També volen demanar que al Parc central s´obri si us plau el lavabo que hi ha perquè els consta que no està 
operatiu i que relacionant-ho amb la campanya no sembla coherent que un lavabo públic estigui tancat. 
Respecte a la Festa Major agrair el tema de les banderoles, tot i que no ha acabat de funcionar perquè s´han seguit 
enredant i embolicant. S´ha d´anar fent per veure si aconseguim que els carrers de Vallirana llueixin com cal. Vol destacar 
que el programa ha canviat el disseny respecte a l´any passat perquè el de l´any passat costava molt de llegir i era una 
mica difícil; aquest any molt millor. Tot i que el programa no ha arribat a tot arreu. Li consta que a la Selva Negra no ha 
arribat i és una llàstima. 
Pel que fa a la Fira valoren el tema de la ubicació de les activitats: tot el que siguin serveis de menjar, si no hi ha les 
activitats allà, queden tots una mica morts. També el tema dels horaris dels firaires perquè el diumenge molts paradistes ja 
van marxat i si vols anar a la Fira el diumenge et perds coses i està tot una mica més mort quan encara pot haver-hi més 
vida. I que la gent comenci a recollir quan hi ha gent, al concert per exemple, amb cotxes entrant. És una mica de 
desgavell que creu que és positiu per tots si s´arregla amb un acord amb les entitats, els partits, els firaires, i queda més 
ben organitzadet. 
Vol saber com està el tema del trasllat de la biblioteca a l´edifici de l´antic casal de la gent gran. 
Volen preguntar del tema de les obres de la claraboia del Pompeu Fabra i ja se´ls hi ha indicat que per Nadal. 
Creu que falten papereres. Es pot detectar a on falten i posar-les perquè per exemple els hi ha comentat a l´escola Verge 
del Roser que les dues papereres que hi ha a la sortida s´omplen de seguida i en calen més. 
Sobre l´organització de la cursa de l´11 de setembre, dir que la circulació del trànsit no estava tallada a tot arreu, llavors 
els hi ha comentat el cap de cursa, que al c/ Colòmbia amb c/ Sant Lluis va haver de tallar ell el trànsit. No sap si va haver 
un desordre de l´organització o si és habitual, però li sembla estrany. Ell va decidir no continuar i tallar el trànsit perquè els 
altres poguessin parlar. Això li han explicat i vol si li poden aclarir. 
 
Sra. R. GARCIA: El tema de centralitzar la Festa Major a un cap de setmana ho transmet la comissió de festes. Sí que ja 
han parlat a nivell tècnic de que està tot tan dilatat en el temps com que no acaba de fer que tothom participi. Però ella ho 
trasllada. El tema de traslladar les guinguetes dels partits al Parc Central dir que és impossible perquè allà es fa la Matinal, 
es fa Nit Jove. Si tenen allà taules i cadires amb 3.000 persones, com no. I l´espai firal és la Rambla. De que el programa 
no arriba a tot arreu faran una queixa de que no ha arribat a tothom. I estan treballant un Reglament de que les entitats 
recullin quan s´hagi acabat la Fira. No pot ser que a les 18 hores de diumenge passi un cotxe per entrar al carrer. Això es 
van adonar i ho canviaran tot això. 
Respecte a la campanya No Puc Esperar! estan esperant que arribi la documentació. 
En quant als cartells de la festa de la Rosa ha de dir que a nivell d´agrupació no els pengen, els pengen des de la 
Federació. Reconeix que també els han de treure però que no és una cosa de l´Agrupació de Vallirana. 
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Sr. O. SUÑÉ: El tema de les papereres ho estudiaran i miraran poder afegir alguna paperera més, i sobretot a les sortides 
dels coles que potser són necessàries. 
El tema de manteniment del parc ho traslladarà al Departament per tal que es pugui reparar. 
El tema de la informació de les franges dir que ells sempre han donat la informació i des del 2004 no s´ha cobrat cap. 
Abans del 2005 i des de que ells estan al Govern totes s´han cobrat correctament. La sentència que es menciona és de 
l´obertura que va haver a La Solana, és del 2012, però l´obertura va ser al 2008 o 2010. Des de La Solana l´associació de 
veïns estava pendent per fer les reclamacions, també després els veïns individualment. Han de dir que des de 
l´Ajuntament a cap barri se li ha cobrat una taxa de franges. Inclús per no fer-ho, va haver una proposta de modificació de 
llei i es va modificar la llei. La decisió era o no fer les franges als barris que tenien continuïtat urbana o modificar la llei i 
van optar per la segona. 
Del tema de la cursa ho comprovarà però ara mateix no li pot donar resposta perquè, els talls es fan com sempre s´han 
fet. Si es posen tanques i el primer veí obrís i a partir d´aquí  els cotxes veiessin el pas.... Els talls es fan com sempre. 
Però pot passar. Ho preguntarà i si fa falta intentarà modificar el sistema de talls en alguns punts. 
Dels lavabos ha de dir que miraran però el lavabo de l´edifici municipal del camp de futbol està obert dimarts, dimecres, 
dijous, divendres, dissabte i diumenge. I podrien dir que el servei està cobert. Només dir que els dilluns tanquen i ho 
poden mirar, tema de neteja i de moltes coses. Van fer una prova fa un  temps i es va obrir una temporada però es van 
trobar que es feia més vandalisme que l´ús que es pretenia. A vegades passa això. També dir que a prop del parc tenim el 
CEM: del lavabo que parlem al CEM hi ha mitja rampa. 
 
Sr. A. LAFONT: En el tema de la baixada de l´Olivera han fet algunes proves amb alguns líquids i no funcionen, i al final 
el que es farà al Nadal, quan no hi hagin coles, arrancaran tota la vorera i la faran tota nova però amb un acabat de 
formigó, com el que hi ha a la zona del Pinars, colorejat com una marca de perill per aquesta zona. És l´únic element 
arquitectònic que realment dóna una certa resistència a poder relliscar. Han mirat varies coses però això és el que està 
més a favor. I volen fer-ho en èpoques de Nadal. 
En el tema de la claraboia del Pompeu Fabra també tenen semi programat, començant per la zona de Pompeu Fabra i 
inicialment també substituiran la marquesina de l´entrada i substituiran la claraboia també en dates de Nadal. El que han 
fet no és canviar la claraboia sinó adaptar-la, amb la qual cosa aquestes feines les estan acabant de programar amb 
l´empresa, per tenir els vidres, les dates, etc. i està previst fer-ho en època de Nadal. I després si volen acabar-ho de 
retocar amb quatre detalls ja es podrà fer, però amb els nens a dins no volen fer-ho. 

 
Sr. J. URREA: Respecte al trasllat de la biblioteca, al solar que hi ha al c/ Bon Retir, tenen una partida de pressupost de 
100.000 euros, arrel d´un estudi que va fer un tècnic de la Diputació. Aquest estudi es va traslladar a un arquitecte que va 
fer un avantprojecte que són aquests 5.000 euros pressupostats. En aquests moments estan treballant els Serveis 
Tècnics per acabar d´ajustar si realment val 100.000 euros o es pot rascar i treure´l per menys, i el Plec. En el moment 
que estigui, tant el projecte definitiu com el Plec, s´haurà de fer-lo públic i contractar l´empresa per fer aquesta feina. Això 
porta un temps, uns mesos. Serveis Tècnics estan fent aquesta feina i abans d´acabar l´any la tindran feta però el Plec 
sortirà o a finals d´any o a primers de l´any que ve. Treure el Plec, donar els temps perquè les empreses presentin el seu 
projecte, Mesa de contractació, adjudicar a l´empresa, que l´empresa faci l´obra... calcula que per l´estiu podem tenir el 
trasllat de la biblioteca definitiu. Però ho diu molt agafat amb pinces. Si tot va bé. Són tempos estimats perquè aquests 
processos no són ràpids. 
 
Sr. J. M. ARRABAL: Continuen amb negociacions amb la Fundació Pinnae i són bastant “durillos” perquè no hi ha 
manera de que rebaixin les seves puntualitzacions, però sí que han arribat a un principi d´acord, que encara no està 
tancat. Demanaven un lloguer inicial important, que han aconseguit rebaixar bastant, però encara no està tancat. Un cop 
tancat, ja informaran. 
 
 Sra. E. ROMERO: Per contestar al tema del PAM creu que en el fulletó està molt ben explicat. Un cop finalitzat el procés 
de participació s´analitzaran les propostes i aportacions recollides. I les actuacions que es considerin viables s´inclouran al 
PAM definitiu. Això no deixa de ser un PAM  que s´està elaborant i és un esborrany. I això és el que han presentat a la 
ciutadania com a PAM. Al darrera també posa “Amb la voluntat de conèixer la vostra opinió i que pugueu fer les 
aportacions que considereu sobre el PAM demanem que prioritzeu les accions a cada apartat. I que a més escriguin si 
han de fer alguna aportació”. Primer van a veure quina és la participació de la gent i seguir fent el que s´ha explicat en 
aquest PAM. Ella no pot anar i dir amb fe cega que si dos persones demanen el que sigui. Ells han ficat aquí el seu Pla 
d´Actuació. I aquí el que estan dient és prioritzar per exemple en lloc de reduir l´impost de l´IBI, igual prefereixen mantenir 
el deute públic per sota del 65%. I que aquí posa un ordre de priorització. I això un cop es recullin totes les dades i vegin el 
percentatge de participació sobre la població, hauran de veure. Si no donen aquest primer pas per donar a la gent 
l´oportunitat de poder opinar sobre el PAM, més participació i transparència... No és un postureo, s´ha d´anar caminant. 
No només posar a sobre de la taula quins projectes volen fer, sinó també li donen l´opció a tothom a poder-se expressar i 
dir la seva. Participació 100% 
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Sr. J. URREA: Referent als talls d´aigua els hi consten varis dies. No va ser un únic episodi a Can Batlle sinó varis dies. 
Però no els hi consta que en aquests moments ja no hi ha talls d´aigua. Estan prenent mesures però no són a curt terme, 
són a mig o llarg terme per solucionar no només quantitat sinó també qualitat d´aigua. Mentre el que tenim són els pous i 
el problema és que en èpoques de sequera amb poques pluges els aqüífers cauen i els consums són superiors a 
l´extracció d´aigua. Es va treballant amb el dipòsit però si el consum és molt gran els dipòsits no aguanten i si a sobre 
s´afegeix cases que no tenen dipòsit propi, talls puntuals i en aquest cas qui ha patit és Can Batlle. Parlant amb la 
companyia els hi van dir que havien de buscar una solució. El que no pot ser és que això passi una vegada i al cap d´uns 
dies torni a passar i al mateix lloc. Els consta que Aqualia va contactar amb Sorea Cervelló i van arribar a un acord perquè 
en aquests moments puntuals que el dipòsit queia portessin aigua des de Sorea Cervelló amb cisternes fins el dipòsit. A 
partir d´aquest acord no tindria perquè patir aquests talls perquè si el subministrament dels pous no és suficient l´acord 
d´Aqualia amb Sorea hi és. És una solució per no deixar sense aigua a la zona de Can Batlle. Els hi consta que en 
aquests moments, no és que hagi plogut molt, però "algo" ha caigut, però sobretot el que ha caigut és el consum, que no 
té res a veure amb el que hi va haver. Per això no els hi consten problemes d´aigua, però no tindrien que haver-hi perquè 
els consums han baixat moltíssim. 
Respecte a les escales que hi ha a la part de la Font del Rector. És cert que és un projecte que ells es van trobar engegat 
i van fer algunes modificacions que trobaven interesants, com posar terra tova als parcs infantils, però el gros d´aquest 
projecte se´l van trobar fet i arriba fins al costat del pont del c/ de l’Església. Allà el problema és la pendent. Pots eliminar 
les escales però aquestes pendents no complirien. Potser per complir s´hauria d´anar a eliminar tot el que és la barana del 
parc que dóna a Miquel Batlle, fent la pasarel.la que vagi fins a la casa, per poder tenir el grau de pendent suficient, 
perquè no és tan fàcil com eliminar les escales perquè la pendent seria criminal. L´obra ja seria d´una envergadura una 
mica més gran. Ho tenen previst, però no a curt termini. 
 
Sr. O. SUÑÉ: Dir que el Regidor, Sr. O. Rodríguez té raó. Que li deuen una disculpa primer i intentarà proporcionar-li la 
documentació el més aviat possible. 
 
Sr. J. URREA: Li està donant voltes i és cert. Més que fer-li arribar la documentació potser el que faran és una reunió 
oberta a tots els partits polítics i els hi donaran tota la documentació, i els hi explicaran amb el tema de l´aigua què s´han 
trobat i  el que han fet. Tots els contractes, tant els que es van trobar i el que han fet ells.  
 

La Sra. Alcaldessa agraeix a tothom la seva assistència i tanca l´apartat de precs i preguntes del 
Consistori, acomiadant a la Secretària, agraint la seva assistència al Ple. I començaria l´apartat de 
preguntes del públic. 
 

 
I sense cap més tema a tractar, la senyora Alcaldessa aixeca la sessió quan són les 20:18 hores. 
Dono fe que de la sessió s’estén aquesta acta. 


