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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE ORDINARI DE 
L’AJUNTAMENT EL DIA 26 DE MAIG DE 2016 
 

 

Vallirana, 26 de maig de 2016 
 

Al Saló d´Actes de la Casa Consistorial es reuneix la Corporació Municipal per celebrar sessió 
ordinària, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa; hi assisteixen els següents senyors i senyores 
prèviament convocats: 
 
Del Grup PSC-PM 
 
Sra. EVA-MARIA MARTINEZ  MORALES 
Sr. OSCAR SUÑE MARÍN 
Sra. ELISABETH ROMERO SALGUERO 
Sr. JORDI URREA  CLOS 
Sra. NÚRIA RUIZ LÓPEZ 
Sra. RAQUEL GARCIA TORRADO 
Sr. JUAN-MANUEL ARRABAL GALISTEO 
Sra. MARIA ISABEL VILLAFAINA BARRETO 
Sr. ALEJANDRO LLORCA PÉREZ  
Sr. ALEJANDRO LAFONT  ROGEL 
 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL ERC-AM 
 
Sra. MONTSERRAT ZAPATA YERGA 
Sra. ÀLIA KIRCHNER GIMÉNEZ 
 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ   CIU 
 
Sr. JOSEP BUSQUET BOSCH 
Sr. TEÒFIL M. GIBERT BERTRAN 
 
SÍ ES POT VALLIRANA-SI SE PUEDE VALLIRANA-ENTESA   SPV-E 
 
Sr. JOSÉ ÁVILA FORGA 
 
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   C’s 
 
Sr. ENRIQUE GIRALDEZ HUERTA 
 
JUNTS PER VALLIRANA-POBLE ACTIU   PA 
 
Sr. OMAR RODRIGUEZ BELLO 
 
Assistits per la secretària accidental, Sra. Mercè Cortón Gruñeiro. 
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Assistits per l´interventor municipal, Sr. Javier Goytisolo Marquínez. 
 
Oberta la sessió per la Presidència, i un cop comprovada l´existència del quòrum que cal perquè 
pugui ésser iniciada, a les 20 hores, es passa a tractar els assumptes inclosos a l´Ordre del Dia: 
 
 

NÚM. 1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE DE DATA 7 
D´ABRIL DE 2016 
 
La Sra. Alcaldessa pregunta si hi ha alguna esmena a l´acta. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Vol comentar que el punt 7, pàgina 19, surt la intervenció que ell mateix va fer però figura el nom del 
Sr. J. Ávila. Va fer una intervenció inicial a on va fer l´orientació de vot de Junts per Vallirana i després de l´explicació de 
l´equip de govern va tornar a intervenir perquè va modificar l´orientació de vot. I en aquesta segona intervenció hi figura el 
nom del Sr. J. Ávila. 
 
Sra. M. ZAPATA: A la pàgina 19, a on diu “votació de l´esmena primera presentada pel grup municipal PSC”, la primera 
esmena la va exposar el Regidor Sr. O. Suñé, però l´esmena estava presentada per ERC i no pel PSC com diu 
l´esborrany de l´acta. 
 
Sra. ALCALDESSA: Es tindran en compte aquestes esmenes per part de Secretaria. 

 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per UNANIMITAT. 

 
 
NÚM. 2.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DEL 
PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L´EXERCICI 2015 
 
Explica aquest punt la Sra. Alcaldessa. 
 
                                                             DECRET 209 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atès l’expedient instruït per a la Liquidació de despeses i ingressos del Pressupost General de la 
Corporació per a l’exercici de 2015 i vist l’informe de la Intervenció General. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Ateses les regles 11 i següents de l’Ordre HAP 1781/2013, per la qual s’aprova la Instrucció del model 
normal de Comptabilitat Local, en relació amb els articles 191 a 193 i concordants 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 i amb les Bases d’Execució del Pressupost General, es proposa: 
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació del Pressupost de la Corporació de l’exercici de 2015, segons el 
resum següent: 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 
a) Drets reconeguts nets de l’exercici               19.092.576,28 € 
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                Operacions Corrents 17.170.818,76 € 
                Operacions de Capital 57.152,79 € 
                Actius Financers 449.374,83 € 
               Passius Financers                                                                  1.415.229,90 € 
 
b) Obligacions reconegudes netes 17.439.966,53 € 
 
                Operacions Corrents 11.725.040,01 € 
               Operacions de Capital                                                            3.118.970,09 € 
                Actius Financers 13.700,00 € 
                Passius Financers 2.582.256,43 € 
 
c) Resultat Pressupostari de l’exercici  1.652.609,75 € 
 
    Crèdits gastats finançats amb R.T.D.G. 2.214.147,62 € 
 
 Desviaments de finançament negatius de l’exercici 647.547,31 € 
 
 Desviaments de finançament positius de l’exercici 1.415.229,90 € 
 
 Resultat Pressupostari ajustat 3.099.074,78 € 

    
ROMANENT DE TRESORERIA 
 

1. Fons líquids de tresoreria a fi de l’exercici 603.734,84 € 
 
2. Deutors pendents de cobrament a 31.XII.2015 7.780.110,45 € 
  
  De l’exercici corrent 4.013.670,35 € 
 
  D’exercicis tancats 3.748.275,01 € 
 
  D’altres operacions no pressupost 18.165,09 € 

 
    3. Creditors pendents de pagament a 31.XII.2015  2.282.570,02 € 
 
  De l’exercici corrent 1.221.404,40 € 
 
  D’exercicis tancats 0,00 € 

 
  D’altres operacions no pressupost.  1.061.165,62 € 
 
    4. Partides pendents d’aplicació a 31.XII.2015                                                        138.959,49 € 
 
                   Ingressos pendents d’aplicació definitiva (-) 10.835,89 € 
 
                   Pagaments pendents d’aplicació definitiva  149.795,38 € 
 
    I Romanent de Tresoreria total                                                                             6.240.234,76 € 
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    II Saldos de dubtós cobrament  (-) 1.890.165,73 € 
 
 III Excés de finançament afectat 2.111.345,59 € 
 

      IV Romanent de Tresoreria per a despeses generals                                        2.238.723,44 € 
 
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació a la primera sessió que es celebri. 
 
TERCER.- Trametre còpia de la Liquidació a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 
 
Sra. ALCALDESSA: Des de Intervenció s´ha fe la liquidació del pressupost municipal i del resultat pressupostari i del 
romanent de tresoreria de l´exercici 2015. Ha estat a disposició dels grups, l´informe d´Intervenció enviat el divendres 
anterior. Així com també el text de la liquidació. Sobretot destacar l´esforç realitzat pels ciutadans, pels treballadors, com 
per l´equip de govern i el Consistori, doncs ha tingut molt bons resultats que es veuen reflectits en la liquidació del 2015. 
Cal destacar també l´evolució molt positiva de les liquidacions en els últims anys. De fet la liquidació del 2015 té un 
resultat positiu de 2.238.723,44 euros. Això vol dir que la diferència entre ingressos i despeses, després d´haver fet tots 
els ajustos d´intervenció, dóna aquest resultat positiu. Això es deu a una política d´ingressos molt prudent i a una 
recaptació molt efectiva i que també ha permès reduir el saldo de deutors-cobraments. I també és fruit d´una política de 
despesa molt ajustada. 
Cal destacar que creix també l´estalvi net que passa de 3.006.000 euros a 3.897.000 i que també baixa el rati 
d´endeutament, comparat sempre amb 2014 i que passa a ser d´un 52%. 
En aquest punt es dóna compte d´aquesta liquidació. 
La Sra. Alcaldessa dóna pas a les intervencions dels grups, però informa que és un punt que no es sotmet a votació. 
Més endavant sí que hi haurà l´aprovació del compte general de 2015, amb el qual sí que es farà la Comissió Especial de 
Comptes. Serà un Ple amb un punt específic sobre la liquidació del pressupost i compte general de 2015. 
 
Sra. M. ZAPATA: Vol preguntar si el percentatge de deute viu de 54,52% correspon al pressupost que es va aprovar al 
novembre de l´any passat o si està calculat en base al pressupost que s´ha anat incrementant aquest any. 
 
Sra. ALCALDESSA: Explica que aquest percentatge ho és en funció del pressupost que es va aprovar. No estaríem 
parlant de les diferents modificacions que es puguin fer dels pressupostos. No obstant cal destacar que ara mateix el nivell 
de deute del municipi és molt baix. S´estaria parlant, segons dades passades avui mateix, d´uns 7 milions i mig d´euros de 
deute. I això significa un 52% dels ingressos. Si el pressupost municipal oscil.la al voltant dels 16 milions d´euros, per això 
es diu que a dia d´avui és un deute que és molt baix. Recordar que ara mateix tota la normativa marca el 75% com el 
llindar amb el qual s´ha de demanar autorització i que inclús amb uns ratis superiors, fins el 110% estaria tot supeditat a 
que es pogués demanar autorització, però n´hi ha casos amb els quals es dóna. 
En aquest sentit no es pot oblidar la situació econòmica que va patir l´Ajuntament i que es van trobar el 2010-2011, 
situacions molt complicades i com s´ha pogut donar la volta de tenir uns resultats pressupostaris negatius. El resultat del 
2011 va ser un resultat negatiu de 869.000 euros, que després al 2012 va ser un resultat negatiu de 45.000 euros, 
millorant molt la situació. I al 2013 s´entra ja amb números positius, amb 1.761.000 euros; al 2014, 2.246.000 euros i 
engany s´estaria en aquesta línia de 2.238.000. S´estan gestionant bé i s´ha reduït molt el deute, arribant a un punt amb el 
qual es poden abordar noves inversions i nous endeutaments sempre que aquest Ajuntament tingui el sentit de fer 
inversions que perduraran en el temps al municipi. 
Destacar el compliment dels plans econòmics vigents i ja tenen la confirmació, tal i com va explicar l´Interventor el dia de 
la Comissió Informativa, per part del departament de política financera, que es cancel.la de forma anticipada el pla de 
sanejament financer pels bons resultats de l´Ajuntament. 
A nivell de pagament de factures, destacar que amb la liquidació no existeix cap saldo pendent d´exercicis tancats i que 
s´ha rebaixat molt el termini mig de pagament als proveïdors, estant per sota dels 30 dies; serien uns 20 dies. 
Això dóna que hi ha una situació positiva de les finances del municipi, que permeten abordar els grans projectes que 
creuen que Vallirana necessita. 
 

 
NÚM. 3.- PROPOSTA D´ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES BASES D´EXECUCIÓ 
DEL PRESSUPOST GENERAL DE L´EXERCICI 2016 
 
Explica aquest punt la Sra. Alcaldessa. 
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Segons allò establert als articles 162 a 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a l’article 9 del Reial Decret 500/1990, així 
com disposicions concordants. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal. 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar les modificacions a les Bases d’Execució del Pressupost per a l´exercici 2016 i 
següents, introduint aquests articles i procedint a la re numeració pertinent: 
 
“ALTRES MODIFICACIONS 
 

Article 43. El canvi de finançament d’inversions previstes al Pressupost que no impliqui l’augment del 
import de la inversió, serà aprovat per decret d’Alcaldia previ informe d’Intervenció. 
 
Article 44. Es podran fusionar d’ofici les partides d’inversió que malgrat pertanyin a exercicis diferents i 
tinguin codi de projecte divers, corresponguin al mateix concepte.” 
 
SEGON.- Exposar al públic, per termini de 15 dies hàbils, aquesta modificació del Pressupost aprovat 
inicialment, segons disposa l’article 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, per tal de poder presentar-hi reclamacions i al·legacions. En cas de no produir-se aquestes en 
el termini establert, s’entendrà elevat a definitiu aquest acord. 
 
Sra. ALCALDESSA: Quan es va aprovar el pressupost del 2016 es van aprovar unes bases d´execució d´aquest 
pressupost. Ara es passen a aprovació unes petites modificacions d´aquestes bases per fer més àgil la tasca de l´àmbit de 
Secretaria-Intervenció. 
Les modificacions que es proposen són: 

- Afegir l´article 43 i llegeix l´article. 
- Afegir l´article 44 i llegeix l´article. 

 
Sr. J. ÁVILA: Comenta que l´article 43 dóna una competència a l´Alcaldia per aprovar per decret una modificació de crèdit 
concret. Vol que li expliquin el per què d´aquesta modificació. I saber com s´aprovava abans: si passava per Ple i ara ja 
no. 
 
Sra. M. ZAPATA: Vol preguntar perquè té una mica de confusió, probablement per desconeixement, de si es tracta d´una 
modificació o d´una incorporació d´articles. 
 
Sra. ALCALDESSA: En relació a la darrera pregunta, dir que a l´acord s´introdueixen aquests articles que són nous. Fruit 
d´incorporar aquests articles, perquè no existeixen, es re enumeraria la resta de les bases.  
En relació a la primera pregunta comentar que es pretén ser més àgil a l´hora de poder realitzar les inversions: tota 
inversió que es vulgui fer des d´aquest Ajuntament sempre passarà per revisió del Ple. Al final és el Ple qui és el sobirà i el 
que decidirà en última instància les inversions que es poden efectuar. L´únic que es pretén és donar agilitat, saber quin és 
l´origen del finançament. És a dir si, per exemple, agafes el pressupost i analitzes la taula d´inversions, hi ha un apartat 
que diu quin és l´origen de la inversió, la font de finançament. La font de finançament pot ser fons propi (ingressos 
d´impostos, que van a caixa única), o per venda de parcel·les, que en aquest cas per poder executar aquesta inversió 
s´ha d´efectuar la venda i fins aleshores no es pot executar la inversió. I es poden tenir altres partides d´inversió, 
demanant un crèdit, a través de programes que facilita Diputació de Barcelona o anar al mercat de crèdits. Pot haver 
subvencions que permeten fer inversions, afectades a rebre aquesta subvenció. Hi ha diferents fórmules... El que es vol 
amb el canvi és poder avançar aquelles inversions que potser en el quadre d´inversions havia posat que el finançament 
seria la venda de parcel·les o seria demanar un crèdit, però si no s´ha de demanar un crèdit, tot i tenir l´autorització del Ple 
a l´haver-se aprovat amb el pressupost, si es disposa d´un romanent de tresoreria positiu o altres mecanismes, con són 
els fons propis, no caldria esperar a la celebració d´un Ple per poder modificar-ho. És per donar agilitat. Però totes les 
inversions passen primer pel Ple. 
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VOTACIÓ: Queda APROVAT per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC i Ciutadans, i l´abstenció de 
ERC, CIU, Sí es Pot-Sí se Puede i Junts per Vallirana. 
 
 

NÚM. 4.- PROPOSTA D´ACORD DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 05/16 
MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS, SUPLEMENTS DE CRÈDIT I 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 
 
Explica aquest punt la Sra. Alcaldessa. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Entre d’altres: 
 
- Articles 177, 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
- Articles 35, 36, 41 i 42 del Reial Decret 500/1990. 
 
- Articles 16 a 20 i 25 a 29 de les Bases d’Execució del Pressupost. 
 
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
ANTECEDENTS 
 
I Crèdits extraordinaris 
 
PRIMER.- Vistes les sol·licituds de diversos departaments de crear les partides següents no previstes 
inicialment al Pressupost de 2016: 
 

Partides despeses Denominació Import

121 92060 60001 Sentència polígons industrials (2º pagament) 69.643,01

413 16200 62300 Corró compactador per la deixalleria 40.000,00

413 16200 63300 Rehabilitació instal·lació Carbonera 30.000,00

432 13300 60900 Rotonda Plaça Paris 40.000,00

432 13300 60901 Adequació c/Oest/accés benzinera 70.000,00

432 13300 60902 Pacificació del trànsit 37.000,00

432 15500 60903 Passatge ascensor 12.000,00

432 15500 61900 Vorera nova antilliscant c/Joan Capri 12.000,00

432 15500 61901 Asfaltats carrers 240.000,00

432 17100 60901 Terra tou als parcs infantils del Parc Central i espai cívic Les Sedes 60.000,00

444 16500 61900 Reposició enllumenat 7.029,16

446 16100 61900 Obres Depuradores 40.000,00

Total 657.672,17  
 
Atès que la necessitat de la primera d’aquestes partides és conseqüència d’una sentència judicial.  
 
Considerat que les altres noves partides proposades tenen un grup de programa dels previstos a la 
disposició addicional 16 del Reial Decret Legislatiu 2/2014 relativa a les inversions financerament 
sostenibles. 
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Vist el decret de 13 d’abril de 2016 pel qual s’aprova la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de 
Vallirana de l’exercici 2015, amb un Romanent de tresoreria per a despeses generals de 2.238.723,44 
euros, i que aquest romanent ha estat parcialment utilitzat per finançar la modificació pressupostària 
4/2016 per finançar romanents compromesos per 475.592,44 euros; raó per la qual en el moment de 
fer-se aquesta modificació el seu saldo disponible és de 1.763.131,00 euros.     
 
SEGON.- Atès que el Pressupost de 2016 no preveu aquesta relació d’inversions a l’annex 
d’inversions a finançar amb préstec: 
 

Partides despeses Denominació Import 
421 32301 63200 Reposició Llar infants Barrufets 10.700,00 
422 32111 62200 Millores Pompeu Fabra 65.350,00 
421 32300 62200 Millores CEIP Talaia 3.800,00 
422 32302 62200 Millores CEIP La Ginesta 2.150,00 
422 32303 62200 Millores CEIP L'Olivera 1.200,00 
424 32304 62200 Millores CEIP Campderrós 3.300,00 
443 16400 63200 Rehabilitació illes de nínxols i lavabos cementiri  46.000,00 
451 33200 62200 Condicionament Trasllat Biblioteca 100.000,00 
452 34200 63200 Reforma dels vestidors ( pista poliesportiva) 130.000,00 
452 34200 63300 Inversions maquinària CEM 90.000,00 

 
Total 452.500,00 

 
TERCER.- Vista la necessitat de crear les següents partides de despesa a finançar amb baixes 
d’altres partides disponibles: 
 

Aplicació Alta Denominació Import

120 92001 21300 Manteniment instal·lacions seguretat 7.000,00

128 92002 20900 Cànons 3.194,40

445 17100 22706 Estudis i Treballs Tècnics 10.000,00

446 16100 22706 Estudis i Treballs Tècnics 11.979,00

Total 32.173,40

Aplicació Baixa

128 92002 22715 Serveis Info Centrals 3.194,40

432 15105 60901 Millores magtzem escorxador 7.000,00

446 16600 21040 Aigües residuals. Rep/Mant/Cons. 21.979,00

Total 32.173,40  
 
Considerat que la partida d’inversions que es proposa donar de baixa no té finançament afectat. 
 
II Suplements de crèdit 
 
Vistes les sol·licituds de diversos departaments d’augmentar les següents partides:   
 

Aplicació Alta Denominació Import

432 15103 62100 Adquisició terrenys expropiacions 232.143,48

432 16500 60901 Inversion enllumenat 50.000,00

611 01100 35200 Interessos de demora 75.218,07

Total 357.361,55  
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Atès que la necessitat del primer i tercer d’aquests suplements deriva de resolucions judicials relatives 
a les expropiacions de les finques ubicades al carrer Pedrera 20 i al carrer Major nº 182. 
 
Considerat que l’altre suplement proposat pertany a un grup de programa dels previstos a la 
disposició addicional 16 del Reial Decret Legislatiu 2/2014 relativa a les inversions financerament 
sostenibles. 
 
Vist el decret de 13 d’abril de 2016 pel qual s’aprova la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de 
Vallirana de l’exercici 2015, amb un Romanent de tresoreria per a despeses generals de 2.238.723,44 
euros, i que aquest romanent ha estat parcialment utilitzat per finançar la modificació pressupostària 
4/2016 per finançar romanents compromesos per 475.592,44 euros; raó per la qual en el moment de 
fer-se aquesta modificació el seu saldo disponible és de 1.763.131,00 euros.     
 
III Transferències de crèdit 
 
Examinades les sol·licituds de diversos departaments de realitzar transferències entre les següents 
partides:   
 

Aplicació Alta Denominació Import

454 23400 22699 Joventut - Altres despeses directes 3.160,00

Total 3.160,00

Aplicació Baixa

454 33002 22609 Festes joves 3.160,00

Total 3.160,00  
 
Considerat també l’informe de l’Interventor. 
 
Vist l´informe favorable de la Comissió Informativa de data 19 de maig de 2016. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l´adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar els següents crèdits extraordinaris a finançar mitjançant: 
 

a) Romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals: 
 

Partides despeses Denominació Import

121 92060 60001 Sentència polígons industrials (2º pagament) 69.643,01

Total 69.643,01  
 

b) Romanent líquid de Tresoreria per a inversions financerament sostenibles: 
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Partides despeses Denominació Import

413 16200 62300 Corró compactador per la deixalleria 40.000,00

413 16200 63300 Rehabilitació instal·lació Carbonera 30.000,00

432 13300 60900 Rotonda Plaça Paris 40.000,00

432 13300 60901 Adequació c/Oest/accés benzinera 70.000,00

432 13300 60902 Pacificació del trànsit 37.000,00

432 15500 60903 Passatge ascensor 12.000,00

432 15500 61900 Vorera nova antilliscant c/Joan Capri 12.000,00

432 15500 61901 Asfaltats carrers 240.000,00

432 17100 60901 Terra tou als parcs infantils del Parc Central i espai cívic Les Sedes 60.000,00

444 16500 61900 Reposició enllumenat 7.029,16

446 16100 61900 Obres Depuradores 40.000,00

Total 588.029,16  
 

c) Baixes: 
 

Aplicació Alta Denominació Import

120 92001 21300 Manteniment instal·lacions seguretat 7.000,00

128 92002 20900 Cànons 3.194,40

445 17100 22706 Estudis i Treballs Tècnics 10.000,00

446 16100 22706 Estudis i Treballs Tècnics 11.979,00

Total 32.173,40

Aplicació Baixa

128 92002 22715 Serveis Info Centrals 3.194,40

432 15105 60901 Millores magtzem escorxador 7.000,00

446 16600 21040 Aigües residuals. Rep/Mant/Cons. 21.979,00

Total 32.173,40  
 

d) Amb la contractació de préstecs: 
 

Partides despeses Denominació Import 
421 32301 63200 Reposició Llar infants Barrufets 10.700,00 
422 32111 62200 Millores Pompeu Fabra 65.350,00 
421 32300 62200 Millores CEIP Talaia 3.800,00 
422 32302 62200 Millores CEIP La Ginesta 2.150,00 
422 32303 62200 Millores CEIP L'Olivera 1.200,00 
424 32304 62200 Millores CEIP Campderrós 3.300,00 
443 16400 63200 Rehabilitació illes de nínxols i lavabos cementiri  46.000,00 
451 33200 62200 condicionament Trasllat Biblioteca 100.000,00 
452 34200 63200 Reforma dels vestidors ( pista poliesportiva) 130.000,00 
452 34200 63300 Inversions maquinària CEM 90.000,00 

 
Total 452.500,00 

 
SEGON.- Aprovar els següents suplements de crèdit a finançar mitjançant: 
 

a) Amb Romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals: 
 

Aplicació Alta Denominació Import

432 15103 62100 Adquisició terrenys expropiacions 232.143,48

611 01100 35200 Interessos de demora 75.218,07

Total 307.361,55  
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b) Amb Romanent líquid de Tresoreria per a inversions financerament sostenibles: 
 

Aplicació Alta Denominació Import

432 16500 60901 Inversion enllumenat 50.000,00

Total 50.000,00  
 
TERCER.- Aprovar les següents transferències de crèdit: 
 

Aplicació Alta Denominació Import

454 23400 22699 Joventut - Altres despeses directes 3.160,00

Total 3.160,00

Aplicació Baixa

454 33002 22609 Festes joves 3.160,00

Total 3.160,00  
 

QUART.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit número 
5/2016 dintre del vigent pressupost de la pròpia Entitat local, durant quinze dies hàbils,  previ anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant el Ple. Aquest expedient es considerarà definitivament aprovat, si transcorregut 
l’esmentat termini, no s’hagués presentat cap reclamació, ja que en cas contrari, es requerirà acord 
exprés perquè es resolguin les formulades i s’aprovi definitivament. 
 
CINQUÈ.- Traslladar el present acord al departament d’Intervenció, pel seu coneixement i efectes 
escaients. 
 
Sra. ALCALDESSA: Es una modificació bastant important, en la qual incorporen moltes inversions a fer i algunes 
modificacions petites, per resoldre temes puntuals de necessitat de crèdit d´algunes partides. 
A nivell d´inversions, sobretot serien aquelles inversions que podran utilitzar el romanent de tresoreria positiu, del qual 
s´ha parlat abans, de 2.238.000 euros i aquí es té un primer paquet d´inversions per valor de 588.000 euros. 
A través d´aquest romanent líquid de tresoreria també sortirien per poder pagar sentències del polígon industrial, per valor 
de 69.643 euros, i també adquisició de terrenys per expropiacions, que són fruit de sentències que condemnen 
l´Ajuntament a pagar i fer aquestes expropiacions forçoses per valor de 232.143 euros i amb interessos de demora per 
valor de 75.218 euros. 
També tindrien inversions amb l´enllumenat per valor de 50.0000 euros. 
També tindrien tot un paquet d´inversions que es finançarien a través de la contractació de nous préstecs i ja s´ha 
comentat que es vol anar amb els mecanismes que té Diputació de Barcelona. Inversions que, sobretot, serien inversions 
de millora dels equipaments municipals: obres de millora i reparació a les llars d´infants i a les escoles, sobretot a l´escola 
Pompeu Fabra per valor de 65.350 euros, però també Talaia, Ginesta, Olivera, Campderrós.... També la rehabilitació dels 
nínxols i lavabos del cementiri, i després tindrien en previsió poder fer la reforma dels vestidors del poliesportiu per valor 
de 130.000 euros. Inversions de maquinària al complex esportiu per valor de 90.000 euros. I un possible trasllat de la 
biblioteca per valor de 100.000 euros. 
Hi ha partides que es compensen unes amb les altres per criteri d´Intervenció, per exemple a nivell de Joventut unes 
partides de despeses que passarien a una altra de festes joves. 

 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Primer vol comentar un parell de qüestions de caràcter més general i després alguna qüestió més 
específica. A la Comissió Informativa s´informava que els preus estan fets a l´alça i es va remarcar que això a l´hora de la 
veritat seria inferior. Vol remarcar que això sigui veritablement així perquè els preus són bastant elevats. En segon lloc 
volen saber quins seran els criteris d´adjudicació d´aquestes inversions a les empreses. I en termes més específics, en 
quant a la sentència dels polígons industrials, com desconeixen data de sentència, volen saber perquè no va estar previst 
al pressupost. Sobre la partida de la pacificació del trànsit volen saber quines són les actuacions que es duran a terme. 
Sobre la maquinària del complex esportiu volen saber de quin tipus de maquinària es tracta, perquè la seva gestió va ser 
privatitzada i ara mateix hi ha una empesa que es beneficia dels usuaris que paguen. La maquinaria té una vida útil i olen 
saber quin tipus de maquinaria es tracta. Aprofita per demanar públicament el contracte i la concessió i les clàusules 
d´aquesta concessió del complex esportiu municipal. Per últim en quant a l´adquisició dels terrenys els agradaria que 
tornessin a explicar públicament aquesta sentència. 
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Sr. E. GIRÁLDEZ: Volia comentar dues qüestions. Una és el tema dels estudis i treballs tècnics, que hi ha dues partides: 
una de 10.000 euros i una altra d´11.979. No sap perquè no estan solapades i hi ha aquests dos imports. També vol 
comentar sobre el tema de la sentència del polígon industrial, segon pagament de 69.543 euros, que s´expliqui perquè no 
estava contemplada abans al pressupost. També vol comentar, perquè se´n va parlar a la Comissió Informativa, sobre 
l´adquisició de terrenys i expropiacions. El Sr. Urrea va informar a tots els regidors de l´oposició, de que hi ha una 
sentència contrària als interessos de l´Ajuntament perquè al seu moment l´anterior equip de govern de CIU va decidir 
expropiar uns terrenys, i després de la denúncia, un Jutge va resoldre fer pagar 12.000 euros a aquesta persona. 
S´informa a la Comissió Informativa que l´anterior equip de govern decideix pagar a aquesta persona 232.000 euros 
(220.000 més del que havia determinat un jutge). A l´anterior legislatura, el tripartit de l´equip de govern va decidir aturar 
aquesta situació, presentant un recurs i ara hi ha una sentència que inclou uns interessos de demora de 75.000 euros. En 
total són 307.000 euros. Vol que se´ls hi torni a explicar un altre cop. 
Vol també dir que això ha sortit ara perquè hi ha hagut una modificació de pressupost i per això s´han pogut assabentar. 
Creu que al “debe” han d´informar de coses com aquestes, no només a l´oposició sinó també a la ciutadania del que ha 
passat. 
 
Sr. J. ÁVILA: En aquest punt votaran abstenció, perquè tot i que hi ha moltes inversions que els hi semblen molt correcte, 
com els vestuaris del poliesportiu, que ells mateixos van traslladar al Ple la queixa del molts usuaris, per les pèssimes 
condicions com la falta d´aigua calenta. Per l´asfaltat de carrers que ho necessiten. Però hi ha altres punts que tenen 
dubtes o directament no hi estan d´acord. Les inversions que es fan a les depuradores, de quines depuradores es tracta? 
Respecte al trasllat de la biblioteca a l´antic casal d´avis, ho han parlat amb el seu grup i creuen que és una inversió 
massa gran per tenir una biblioteca temporal. Esperen entusiasmats la nova biblioteca i no consideren necessari gastar 
tants diners en una biblioteca provisional (100.000 euros). Pel que saben, les instal·lacions de l´antic casal d´avis no són 
gran cosa i la Fundació del Banc Sabadell fa temps que ofereix aquestes instal·lacions a l´Ajuntament i que sembla que no 
saben què fer amb elles. Creuen que no és una solució eficaç al problema del poble amb la biblioteca. Ho posa com a 
exemple de com els pressupostos participatius podrien ajudar en aquesta àrea: la ciutadania decidiria si volen gastar 
aquests diners en una biblioteca provisional al casal d´avis o si volen esperar que es faci la nova. La partida que es 
destina al CEM no entenen que un servei que es privatitzar amb l´anterior govern rep diners públics si la gestió és privada. 
Hauria de ser l´empresa qui assumís els costos en general la privatització del poliesportiu i el contracte que es va signar 
no els hi sembla bé. Demanen també còpia de l´acord. Sembla que el que s´ha privatitzat són els beneficis i s´han 
socialitzat les despeses. Demana un POUM nou perquè el que hi ha és de 1984 i tot això va molt relacionat. Terrenys que 
són d´ús de l´Ajuntament, després l´Ajuntament els ha d´expropiar i la majoria de vegades no té un ús efectiu, només que 
pagar una morterada de diners i que creuen que es podria solucionar amb aquesta modificació. 
 
Sr. T. GIBERT: Vol afegir també en el tema de la inversió en l´enllumenat, que es va signar un acord que ha estat molt 
beneficiós per la reducció de consums elèctrics. Creu que és un gran contracte però ara apareix una partida de 50.000 
euros d´inversió en enllumenat i vol que la comentin per saber quina és la justificació. També vol que s´expliqui el tema de 
l´expropiació dels terrenys perquè el que s´ha explicat fa una estona no té res a veure amb el que es va comentar en el 
seu dia. Vol saber de què ve això i en tot cas demana que, quan s´acabi d´explicar amb més detall, si ell podrà donar 
alguna justificació i sinó s´avança ara. Explica ara que va ell va entendre amb les explicacions donades a la Comissió 
Informativa, que havia un dels propietaris dels hort a la zona de l´antic casal de joves que va sol·licitar l´expropiació d´un 
terreny. Va entendre que va haver una proposta del justi preu de 12.500 euros que demanava el propietari i l´Ajuntament 
va fer una valoració de més de 100.000 euros. Considera que és una cosa bastant normal, que l´Ajuntament valori per 
sota i un Tribunal fixi un justi preu per sentència. I ve degut a que estem encara amb un POUM que fixava molts terrenys 
que són d´equipament públic però no marcava cap calendari d´expropiacions al Pla General d´Ordenació (PGO). Es fa 
quan el propietari ho demana perquè el PGO no marca un termini. No recorda exactament quin terreny és aquest perquè 
quan es va fer la construcció del nou edifici al costat del casal de joves, per una banda la franja del segon i del tercer 
aparcament era un terreny públic i una part del segon i el tercer se li va exigir que el comprés i el cedís a l´Ajuntament al 
promotor de l´edifici. Quan el comerç va demanar la llicència d´activitat se li va exigir que fes la urbanització d´aquests tres 
espais d´aparcament. 
 
Sra. M. ZAPATA: Votaran favorablement aquest punt, tot i que sí que volen fer puntualitzacions i preguntes. Respecte a la 
inversió i reparació de la claraboia de l´escola pública Pompeu Fabra, han reclamat en dues ocasions en sessió plenària si 
estava inclòs aquest pressupost en el pressupost del 2016. En les dues ocasions es va contestar que sí, tot i que sense 
concretar si com inversió o manteniment, i volen demanar que no els enganyin perquè evidentment no estava.  
Respecte a la reforma dels vestidors de la pista poliesportiva, tenint en compte que fa anys que els usuaris reclamen 
aquesta reforma, creu que hagués estat més raonable incloure-ho al pressupost del 2016 i creu recordar que també així 
ho havien reclamat en el Ple d´aprovació dels pressupostos. 
Li agradaria saber quina maquinaria és la del CEM, si per la piscina o per fer esport. 
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En quant al trasllat de la biblioteca volen preguntar com van les negociacions amb els propietaris; quin tipus de contracte 
es farà amb la Fundació Banc Sabadell; si s´haurà de pagar un lloguer, al marge de la inversió que s´hagi de fer. 
Sí que se n´alegren, encara que sigui provisionalment i encara que no sigui una gran biblioteca, perquè realment es 
necessita una biblioteca una mica més digna que la que tenim. 
El Sr. Urrea va comentar que es faran licitacions per les obres, per intentar que no costin el que s´ha previst. Els hi 
agradaria que en els plecs de clàusules d´aquestes licitacions s´indiqui, sempre que sigui possible, que les empreses 
siguin de Vallirana.  
També el Sr. Suñé va dir que es necessitava un estudi de deficiències que s´havia de demanar a l´ACA per poder acabar 
de signar el conveni de manteniment. També es pregunten com és que no s´havia previst abans i s´havia inclòs en el 
pressupost aprovat al novembre 2015. 
 
Sra. ALCALDESSA: És una modificació important. En total fan una modificació de crèdit d´1.467.533 euros i òbviament 
es mereix fer totes les preguntes i parlar-ho tot el temps que sigui necessari. 
Una de les preguntes formulades seria el per què no s´havia pressupostat el segon pagament de les sentències del 
polígon industrial. S´està parlant d´un import de 69.643 euros, més una part d´interessos i que puja a 75.000 euros. 
D´aquests 75.000 euros correspondrien a les sentències del polígon 24.240, 07 euros i a la sentència d´expropiació dels 
terrenys C/ Major, 182 correspondrien 50.978 euros. No es va incloure al pressupost 2016 perquè hi havia un debat a 
nivell jurídic i d´intervenció. Des del punt de vista de Secretaria es considera que aquestes sentències del polígon és un 
retorn de quotes urbanístiques i seria com una devolució d´ingressos indeguts que correspondria a exercicis anteriors. 
Tècnicament no caldria imputar-ho al pressupost vigent. Aquest va ser el criteri, i en base a aquest criteri no s´havia de 
posar  en el pressupost de l´entitat perquè s’entén que és una devolució d´ingressos indeguts de les quotes del polígon 
industrial. Això és de fa molts anys, tot i que la sentència és més recent i diu que s´ha d´abonar. Això no impactaria en el 
pressupost corrent, però des del punt de vista d´Intervenció i amb un criteri més exhaustiu i de prudència es considera que 
s´ha d´aprovar per Ple i s´ha d´especificar i ha d´anar a pressupost. Des del punt de vista dels ciutadans és pitjor aquest 
segon criteri perquè fa que disminueixin els diners disponibles en pressupost per poder fer inversions, fer més serveis, 
més plans d´ocupació... i no dedicar-los a aquesta discussió tècnic-jurídica de si ha d´estar al pressupost o no. Finalment 
l´Interventor, que té molt de pes, diu que s´ha de seguir aquest criteri i per això no estava al pressupost inicial. Es fa ara 
que hi ha aquest romanent de tresoreria positiu. I és un dels àmbits que la llei d´estabilitat recull, en els quals es pot 
utilitzar aquest romanent de tresoreria positiu. Són molt pocs els casos en que es pot utilitzar aquest superàvit i un d´ells 
seria el pagament de sentències. L´any passat es va utilitzar part del romanent de tresoreria positiu per poder pagar 
sentències, sense haver d´endeutar-se i poder fer net amb aquests deutes que venen derivats i que són molt habituals en 
tots els Ajuntaments, hagi governat qui hagi governat. Hi ha una sèrie de drets, que les persones poden reclamar en els 
àmbits jurídics i si un jutge considera que té dret a aquests imports o indemnitzacions, que l´Ajuntament pot recórrer a 
totes les instàncies però mai anar en contra de les sentències que marquen els Tribunals. 
 
Sr. J. URREA: Són els terrenys que hi ha per sobre de l´aparcament del Caprabo, per sobre del c/ Argentera. El propietari 
d´aquell terreny va demanar en el seu dia l´expropiació forçosa, a l´anterior equip de govern. I el Tribunal va fer una 
valoració del terreny amb un pèrit que va dir que el valor era d´uns 12.000 o 13.000 euros. Aquest informe l´envien a  les 
parts actora i demandada perquè facin la seva valoració. La part actora va presentar una valoració per més d´un milió 
d´euros. L´Ajuntament, sabent que el pèrit, ha fet una valoració de  13.000 euros, fa una altra valoració amb un altre pèrit 
extern a l´Ajuntament i que és de més de 200.000 euros. Sabent que el pèrit judicial havia fet una valoració de 13.000, 
envia una valoració de més de 200.000 euros. El Jutge diu que el terreny val 13.000 però que si estan disposats a pagar 
més de 200.000 euros, doncs que els paguin. I es va fer un recurs a aquesta sentència i no es guanya. En total, amb els 
interessos acaben sent uns 300.000 euros a pagar. 
Sobre el tema de la maquinària del CEM, dir que l´empresa està des de l´any 2013 i la maquinària . El que s´ha d´arreglar 
són els acumuladors, els climatitzadors, el descalcificador i un compensador elèctric. Això té la seva vida útil, entre 10-15 
anys, en condicions normals. Estava la maquinària des de el 1999-2002 i no hi ha partides de manteniment al pressupost 
per això. A Vallirana hi ha una duresa de l´aigua de 60 graus francesos, quan el nivell de l´aigua molt dura és 120 graus i 
tot això té un efecte sobre la maquinària. El CEM ha assumit costos també, uns 31.000 euros des de que estan, entre 
canvis i arranjaments. L´Ajuntament assumeix part dels canvis que tenen que fer, en unció de la vida útil, i la resta ho 
assumeix el CEM. 
En quant al plec, pot facilitar-ho per correu electrònic. 
 
Sra. ALCALDESSA: Es va comentar a la Comissió Informativa que hi ha un debat, a nivell jurídic i dels tècnics sobre  a 
qui li toca assumir en funció dels plecs de clàusules del CEM. S´han de fer una sèrie d´inversions, i es batallarà però al 
final s´haurà d´arribar a un acord o anar als Tribunals, perquè s´han de fer una sèrie d´inversions. Per això han preferit 
que estiguessin dins del pressupost per si s´haguessin d´executar. Hi ha uns terminis per fer les inversions, respectant els 
terminis d´informació pública i no es poden fer efectives de manera immediata, per això també la consideració de 
contemplar-les al pressupost. 
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Sr. O. SUÑÉ: Sobre les partides d´estudis tècnics es fa en dues partides diferents perquè afecten a dos feines diferents: 
una és sobre l´estudi de les deficiències del clavegueram que es va demanar a l´ACA perquè l´ACA per assumir el 
manteniment va demanar que assumirien les millores que tinguessin que fer demanant que fos l´Ajuntament que fes 
l´estudi de les deficiències que tenia la seva xarxa. I l´altre estudi és sobre el tema de l´estat dels parcs per poder fer un 
contracte de manteniment, ja que la Fundació Astres que fa el manteniment de diferents zones verdes, acaba la vida útil 
del seu contracte i s´ha de fer un plec, per tal de no concatenar diferents contractes i fer una licitació oberta  a diferents 
empreses. 
En quant al tema d´enllumenat públic, l´empresa en el contracte de manteniment de l´enllumenat se´n fa càrrec, però no 
es pot donar a l´empresa allò que per la vida útil o perquè no estava bé, carregar-ho a l´empresa, per un tema de 
sostenibilitat d´empresa. I aquests diners serveixen per invertir perquè els quadres d´enllumenat tenen deficiències, no 
estan legalitzats i tot això és culpa de l´Ajuntament. No es pot fer assumir a l´empresa allò que realment no li pertoca. Amb 
la reducció que s´ha fet de quadres, que s´ha passat de 84 a 69, i també s´han d´arreglar una sèrie de deficiències que 
s´han d´esmenar perquè ningú tingui problemes amb l´enllumenat públic. 
En quant al tema de quines inversions es faran a depuradores, anem al mateix. L´ACA per assumir aquest manteniment 
d´alta de la població a la depuradora Mas de les Fonts, que la va fer el promotor en el seu dia, té unes deficiències i 
perquè l´ACA assumeixi el manteniment de tots les depuradores s´han de fer aquestes millores. 
 
Sra. M. ZAPATA: Sap perquè era l´estudi però la pregunta és per què no s´havia previst el cost d´aquest estudi en el 
pressupost.  
 
Sr. O. SUÑÉ: Perquè la reunió de l´ACA va ser el 13 de gener i el pressupost ja estava aprovat des del novembre. No 
podia saber que l´ACA diria que ho assumeix condicionar a si l´Ajuntament fa les millores. 
 
Sr. J. URREA: En relació al tema pacificació i regulació del trànsit el que estan plantejant és fer estudis, molts deguts a 
queixes molt particulars del veïnat i d´altres de millora que s´estan plantejant en diferents barris, més aviat perquè són 
coneixedors dels punts negres que existeixen i volen minvar al màxim aquestes queixes. I aquests 25.000/27.000 euros és 
per ampliar la partida de la qual cada trimestre estan fent petites actuacions i han d´ampliar perquè els objectius que volen 
plantejar de pacificació realment necessiten una petita ampliació, perquè no poden donar cabuda a totes les objeccions 
que estiguin demanant. 
 
Sr. O. SUÑÉ: Pot afegir que  des de Seguretat tenen moltes queixes del c/ Quatrecases, amb molta freqüència de 
vehicles i a gran velocitat. Ara faran una proposta de participació als veïns perquè la gent voti les opcions que se´ls hi ha 
donat per pacificar el seu carrer. Amb aquesta inversió també va inclosa assegurar les zones perilloses dels barrancs al 
costat de Quatrecases, col·locant biondes, amb un cost bastant elevat. I per això s´amplia també aquesta partida.  

 
Sra. ALCALDESSA: L´import d´adquisició de terrenys d´expropiacions, de 232.000 euros,  realment es dividirien en 
133.373,74 per pagar el 50% de l´expropiació forçosa de la sentència que s´ha parlat anteriorment, més 50.978 euros 
d´interessos, i la resta, uns 98.769 euros, corresponen a una altra sentència del c/ Pedrera, 20 que quan es va fer efectiva 
la sentència del Jurat d´Expropiació de Catalunya va incrementar una mica el preu previst i que ja està pressupostat. 

 
Sr. J.M. ARRABAL: Fent una mica d´històric, quan va arribar aquest equip de govern va esclatar la crisis econòmica i la 
Caixa Penedès va dir de treure el premi López Picó, que va suposar un greu problema i es va estar un any sense premis. 
Després va ser el casal d´avis, a on es volia posar la biblioteca provisionalment. I ara estem en que la Fundació Pinnae no 
volien assumir cap despesa de la biblioteca actual. En un principi era la Caixa Penedès i després ho va agafar Mare 
Nostrum, i actualment això ho ha agafat el Banc de Sabadell, quedant-se amb les hipoteques i crèdits, i allò que no li 
interessa ho fica a la Fundació Pinnae acotadament. Des d´aleshores tenen un litigi amb ells perquè no van assumir cap 
despesa de la biblioteca actual. Avui mateix han tingut una reunió amb ells perquè reclamaven despeses de la comunitat i 
que el Consistori, òbviament , amb el conveni que té, hi ha coses que ha d´assumir la Caixa. Ells al·leguen no poder 
assumir despeses i nosaltres afirmem que tenim un contracte i l´opció del local de Bon Retir. S´ha fet una provisió de 
despesa per intentar arreglar el local per posar allà la biblioteca provisionalment. Puja molt, perquè són 100.000 euros i 
volen fer una oferta al local, satisfactòria per l´Ajuntament, portant un taxador i una oferta de lloguer social a 20 anys, amb 
un preu raonable. Són els últims que han negociat aquest tema amb la Fundació Pinnae. La resta han assumit ell que ells 
han dit, però el consistori de Vallirana defensa els seus interessos i amb això estan. Aniran informant de nous 
esdeveniments. 
 
Sra. ALCALDESSA: Per complimentar la informació, dir que des de l´Ajuntament el que s´intenta és fer valdre els drets 
propis amb el conveni signat. També es va demanar un informe jurídic, que especifica que l´Ajuntament té aquests drets  i 
els estan defensant. Si finalment es pot fer el trasllat i s´aborden unes inversions d´aquests imports sempre serà per llarg 
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termini, per tenir instal·lacions municipals. Ara com a biblioteca i més endavant depenent de la necessitat. Aquest local 
millora molt l´accessibilitat de les persones, cosa que l´actual biblioteca no ho té. Aquest local en el futur es podrà 
preveure per altres finalitats. Quan es treu un concurs i es demanen pressupostos sempre s´intenta anar al millor preu 
possible amb les condicions tècniques  òptimes que revisaran els tècnics de l´Ajuntament. Compliment exhaustiu de la llei, 
que tècnicament estigui tot correcte i transparència. 
 
Sr. J. URREA: Per puntualitzar, en el tema de criteris d´adjudicació, tenir en compte que en funció de cada plec o el que 
vagis a fer, els criteris són uns o uns altres, però el que sempre hi és en totes les obres és el preu. I és el que té el pes 
més gran a l´hora d´adjudicar. En algun cas poden haver altres condicionants també, donant més o menys punts. En el 
cas del possible trasllat de la biblioteca el criteri que es vol valorar bàsicament és preu. En aquest cas tenen molt clar el 
que volen i com ho volen, i es valorarà l´empresa més barata, en aquest cas que ja saben com fer-ho. 
El POUM és un dels temes que volen portar endavant a l´hora de presentar-se a aquestes eleccions, com un dels temes 
que volien portar a aquesta legislatura. Un POUM pot necessitar 5 o 6 anys, però la idea és començar-lo aquesta 
legislatura. 
 
Sra. ALCALDESSA: Pel que s´ha comentat per part d´algun grup, sobre la informació que només arriba a través dels 
Plens, també vol remarcar que es poden consultar les Juntes de Govern, a on també hi ha informació dels temes que es 
van fent cada setmana. Es poden demanar a Secretaria i aviat estaran a la web com un dels elements de transparència. I 
també recordar que a la web hi ha força documentació sobre les auditories que es van fer a la passada legislatura. I també 
hi ha un document molt interessant que parla de tots els temes pendents que es va trobar l´anterior equip de govern quan 
va arribar a l´Ajuntament, i es desglossa punt per punt el significat a  nivell monetari. Ara ja no se´n parla, del deute de 
l´ACA, perquè millor mirar endavant en el futur de Vallirana que estar tirant les culpes a altres equips de govern.  
El tema de la claraboia del Pompeu Fabra, estava pressupostat com a manteniment, del que no tenen el desglossament, 
però després a l´hora d´executar-lo es troben que Intervenció considera que és una inversió i com a tal s´ha de passar pel 
Ple. I per això en es seu moment es va comentar que sí que hi era al pressupost, perquè constava com a manteniment. Al 
final al ser una inversió, i el criteri d´Intervenció és el que mana, doncs no estava així previst al pressupost. Aquests diners 
de manteniment es farien servir per reparacions d´altres temes que van sortint del dia a dia. Han cregut necessari fer 
aquesta incorporació e diferents partides d´inversió de les diferents escoles per poder avançar i fer durant l´estiu totes 
aquestes petites obres de millora a els escoles públiques de Vallirana. 
 
Sr. E GIRÁLDEZ: Vol aclarir que la informació ja sap que es dóna a la web, però vol dir que la informació donada a la 
Comissió Informativa sobre el tema de les expropiacions se li fes arribar a la ciutadania perquè han de saber quin és el 
percentatge dels seus impostos va destinat a infraestructures o a pagar resolucions administratives que van en contra de 
l´Ajuntament de Vallirana. Vol saber si es penjarà a la web de Vallirana que en el seu moment es va oferir a una persona 
per part d´un Jutge 12.000 euros i que després un peritatge de l´Ajuntament fa una valoració de més de 200.000 euros. 
Vol saber si també s´informarà de tot això al web, tot i que ell creu que no.  
 
Sr. T. GIBERT: En primer lloc compartir i agrair les paraules de l´Alcaldessa en el tema de l´explicació de les sentències 
perquè creu que és just que s´expliquin les coses com són i passen pel que passen. No vol entrar a dir què s´ha de penjar 
al web i què no, però voldria que no s´aprofités la plataforma que dóna estar asseguts aquí, seguint explicant-ho malament 
i intentar confondre a la gent. Entén que hi ha una sentència determinada i està convençut que és tot correcte excepte el 
tempo. Amb el justi preu es va demanar a les parts que fessin les seves valoracions, i que segurament el propietari va fer 
la valoració d´1.200.000 euros i l´Ajuntament li va encarregar a un tècnic pèrit i que fa una valoració de 200.000. Quan hi 
ha aquesta diferència entre les valoracions de les parts, normalment el Jutge determina que des de el Jutjat ho valori un 
altre pèrit. Està convençut que la cronologia és aquesta. Semblaria absurd que l´Ajuntament tingués coneixement de que 
hi ha un peritatge de 12.000 i fes aquest altre per més de 200.000 euros. Insisteix que els peritatges els fan els tècnics, 
mai els polítics. 
 
Sr. J. URREA: Per acabar de puntualitzar, ja ha dit abans que era un tècnic i a més un tècnic extern qui va fer la valoració 
de més de 200.000 euros. Desconeix els tempos normals, però en aquest cas concret la valoració encarregada pel Jutge 
va arribar abans aquí, que no pas d´aquí sortís cap el Jutjat. I d´aquí l´estranyesa de l´assumpte. I el peritatge el feia 
sempre el mateix pèrit extern. 
El justi preu que marca el Tribunal és exactament de 254.045,21 euros, i que obliga a pagar, més els interessos. 
 
Sra. ALCALDESSA: Informa que aquest any paguen la meitat i al gener pagarien la resta. És un punt important i ja porten 
més d´una hora parlant sobre pressupost, inversions i les sentències, que senten com una gerra d´aigua freda al veure els 
imports, però tenim un sistema que es basa en una divisió de poders i si un Jutge dicta una sentència s´ha de respectar. 
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VOTACIÓ: Queda APROVAT per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, ERC i Ciutadans i 
l´abstenció de CIU, Sí es Pot-Sí se Puede i Junts per Vallirana. 

 
 
NÚM. 5.- PROPOSTA D´ACORD D´APROVACIÓ DE TARIFES PER A L´ESCOMESA 
DE CONNEXIÓ A LA XARXA MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM 
 
Explica i llegeix aquest punt el Sr. J. Urrea. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Entre d’altres: 
 
- Art.191 a 193 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. 
 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011,  de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic. 
 
- Articles 243 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
- Plec de clàusules del contracte de concessió. 

 
- Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
PRIMER.- L’empresa F.C.C. AQUALIA S.A. va resultar adjudicatària de la concessió del servei 
d’aigua potable al municipi de Vallirana per acord del Ple de 31 de juliol de 2014. 
 
SEGON.- Actualment, l’Ordenança Fiscal 11 regula la taxa per a la connexió del clavegueram, 
concebuda com un tribut per a la prestació d’un servei municipal. Dins d’aquesta taxa es distingeixen 
les tarifes per a la connexió i per a la prestació del servei pròpiament. 
 
El 31 de març de 2016 l´esmentada empresa ha presentat la seva proposta de tarifes per metre lineal 
de connexió a la xarxa municipal de clavegueram. 
 
TERCER.- Vist l’informe favorable del Cap d’Urbanisme i Medi Ambient. 
 
Considerat també l’informe de l’Interventor. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l´adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar aquesta tarifa per a l´escomesa de connexió a la xarxa municipal de clavegueram: 
 
- Tarifa per metre lineal: 289,42 euros, més IVA. 
 
SEGON.- Publicar aquest acord als butlletins oficials que correspongui. 
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Sr. J. URREA: Per no llegir tot el punt, dir que aquest és el preu justificatiu que ha fet Aqualia i que cobrarà, com empresa 
que farà aquestes connexions al clavegueram, per metre lineal. Aquest punt anava al Ple anterior però es va retirar perquè 
la documentació no estava complerta. Ara ja ho està i amb els informes que justifiquen aquest preu. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Votaran en contra perquè com venen defensant estan en contra de la privatització dels serveis 
municipals, com aigua, el clavegueram... que a molts municipis estan tenint conseqüències ja. D´entre d´altres la qualitat 
del servei en molts casos està baixant i no defensant pas la privatització, ni molt menys, ni que sigui l´empresa privada qui 
estableixi els preus de connexió del clavegueram quan ja hi ha una Ordenança que regula la taxa. El preu que proposa 
Aqualia és més elevat que la taxa de l´Ajuntament i ara també se li ha de sumar l´IVA. Vol preguntar quin ha estat el 
control de l´Ajuntament en el procés d´elaboració d´aquests preus per part d´Aqualia. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Votaran en contra perquè no estan d´acord amb la pujada de preu i tampoc està contemplat l´IVA amb 
la qual cosa encara pujarà una mica més el preu. 
 
Sr. J. ÁVILA: Votaran en contra per motius molt similars als exposats pel Sr. O. Rodríguez. Si s´ha d´establir un preu, el 
marca l´empresa privada? Defensen la gestió pública de l´aigua, tant l´abastiment com el sanejament. En aquest cas el 
preu ha augmentat. Creuen que s´ha de fomentar la connexió dels edificis al clavegueram. Encara hi ha cases en aquest 
poble que fan servir pous negres i l´Ajuntament hauria d´evitar aquestes pràctiques i creuen que, independentment de 
com es gestionin les empreses públiques, si s´hagués continuat gestionant públicament el sanejament de l´aigua fins i tot 
es podria haver arribat a reduir costos mitjançant subvencions o d´altra manera per determinar. Però al final el que porta la 
privatització és augment de preus i es perjudica el servei. 
 
Sr. T. GIBERT: Vol justificar que el seu vot serà d´abstenció en aquest cas, tampoc en contra, perquè entenen que durant 
la celebració de la Comissió Informativa no es va explicar prou bé i segur que sense cap mala intenció. El preu final que 
queda segurament que és absolutament just perquè els preus que s´estaven aplicant ara feia molt de temps que no 
s´havien actualitzat, però es va explicar que es pujava molt poc però el que el fa més onerós és que hi ha l´IVA. I no és 
així perquè fins ara el que s´aplicava era, demanant a una sèrie d´empreses la mitjana del que costava el metre lineal de 
connexió i el pressupost que presentava aquesta empresa incloïa l´IVA, i d´aquí es calculava una mitjana. Per tant 
insisteix, per que no s´ha explicat prou clar. Tot i que pot ser just perquè el preu no s´havia revisat des de feia molt temps. 
 
Sr. J. URREA: És cert que tenien aquesta Ordenança i que feia uns quants anys que no s´anava pujant i el preu per 
metre lineal era de 260,60 euros i aquí no s´afegeix l´IVA, tenint en compte que havia un mínim, que era l´equivalent a 3 
metres lineals: 781,89. És a dir, si una persona tenia la claveguera just davant de casa i només es feia un metre no es 
cobrava un metre, sinó que el mínim eren 3 metres. I a partir d´aquí els 260,60 per metre o fracció. 
Ara estan dient de cobrar és de 289,42 euros més IVA i això neix d´un informe fet per Aqualia a on detallen d´on ve aquest 
preu. I explica els imports desglossats de l´informe. I aquest preu, vist pels tècnics de l´Ajuntament, és un preu de mercat i 
té la seva justificació. Una mica més enllà d´això, si es va a mirar que en aquests moments es passa a pagar un import 
més alt, però s´elimina la quota mínima: si una persona només ha de fer un metre, només es cobrarà un metre. I per tant, 
en alguns casos serà una baixada. I per fer una comparació, agafant 3 pobles: en alguns casos no fan la connexió i se 
l´ha de fer cadascú, limitant-se l´Ajuntament a aprovar el projecte i cobrar una taxa; altres pobles, com Sabadell, té una 
quota mínima que són 5 metres lineals, que suposa 1.635, 50 euros i a partir d´aquí 327,05 per cada metre o fracció. A 
Sant Andreu de la Barca la quota mínima són 1.340 euros i cada metre 268,13. A Mataró ho fa una empresa i aplica 4 
metres lineals com a mínim: 1.813,34 i a partir d´aquí 345,65 per metre o fracció. No només els preus que ha dit Aqualia 
que vol cobrar són preus de mercat, sinó que a més el que es farà a Vallirana és que la càrrega impositiva no té res a 
veure, pagant molt menys del que s´està pagant a altres poblacions. 
 
 

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

NÚM. 6.- PROPOSTA D´ACORD DE RATIFICACIÓ D´APROVACIÓ DEL PLA 
LOCAL DE JOVENTUT DE VALLIRANA , ACCIONS 2016-2020 
 
Explica aquest punt la Regidor Sr. A. Llorca. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
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Atès que ha estat redactat i dissenyat per la Regidoria de Joventut el Pla Local de Joventut de 
Vallirana, accions 2016-2020. 
 
Atès que aquest document té la voluntat de ser una eina útil de treball pel benestar i el 
desenvolupament de la nostra joventut i que contempla les diferents realitats del municipi, des de les 
vessants humanes i socials fins a la pròpiament econòmica.  
 
Atès que és voluntat de l’Equip de Govern d’actuar de forma coherent amb la realitat de la joventut 
actual i futura de Vallirana, impulsant polítiques que ajudin als joves a aconseguir un coneixement, 
una autonomia personal i econòmica i uns projectes de vida propis. 
 
Atès que l’eina per realitzar aquestes intervencions en el món jove és el Pla Local de Joventut. 
 
Atès que el Pla Local de Joventut de Vallirana, accions 2016-2020 es va aprovar en sessió de Junta 
de Govern Local de data 5 de maig de 2016, però és necessari la seva ratificació pel Ple de la 
Corporació. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 19 de maig 2016. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès que l’Article 66.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació a les competències municipals i locals apunta 
que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot 
promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les 
necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns. 
 
Atès que, relacionat amb el punt anterior, l’Article 66.3 del Decret prèviament citat atorga 
competències municipals pròpies en la participació de les activitats i les instal·lacions culturals i 
esportives, l’ocupació del lleure, el turisme (apartat n). 
 
Atès que l’Article 71.1 del citat Decret atribueix al municipi competències per desenvolupar activitats 
complementàries de les pròpies d'altres administracions públiques i, en particular, les relatives a la 
cultura, la joventut i l’esport (apartat b), per a la gestió dels seus interessos.  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Ratificar l’aprovació del Pla Local de Joventut de Vallirana, accions 2016-2020. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord així com còpia del Pla Local de Joventut de Vallirana accions 2016-
2020 a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Joventut 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Regidoria de Joventut.  

 
Sr. A. LLORCA: Com va explicar a la presentació fa unes setmanes, el Pla Local de Joventut (PLJ) és una eina de treball 
que serveix com a guia per elaborar les polítiques de Joventut i que és coherent a la realitat juvenil del municipi. Es va 
actualitzant, és un document flexible, que es disposa a Vallirana des de l´any 2002, i aquesta vegada ha estat redactada 
dissenyada íntegrament per la Regidoria de Joventut, i es va aprovar per Junta de Govern el 5 de maig 2016. Aquesta és 
la proposta per la ratificació pel Ple. 
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Sr. O. RODRÍGUEZ: El seu vot serà positiu perquè l´elaboració del Pla ha estat bastant oberta i van participar a la trobada 
els agents socials i van fer propostes. Excusen la seva presència a la reunió que comentava el Sr. Llorca de fa unes 
setmanes perquè cap dels membres del seu grup va poder assistir. Tot i així comentar sobre el Pla que queda dividit en 
dos apartats: Participació i Oci i Educació i Inserció Laboral. A la primera part es busca fomentar la participació dels joves 
implicant-los més en el món de l´associacionisme i d´impulsar una espècie de reforma ètica i moral de participació del 
casal de joves. Tot això és molt correcte, però creu que una de les seves propostes és treballar més l´autogestió, ja que 
com a joves és fonamental per tal de que la joventut es sentin partícips del que estan fent. El PJL ho toca però molt per 
sobre i creu que en els propers s´hauria de treballar més això i quan això s´apliqui caldria treballar molt bé el tema de 
l´autogestió. Quan es parla de les trobades de joves, reclamar espais autogestionats i auto realitzats per joves. I pel que fa 
l´associacionisme es planteja intentar motivar a la joventut per participar a associacions i fins i tot caldria fer pedagogia de 
que és una entitat o associació, quin és el sentit d´estar organitzat i treballar per aquestes entitats. I pel que fa a educació i 
inserció laboral, vol traslladar una proposta perquè a molts municipis s´està treballant amb un projecte que es diu 
“Brigades joves de treball”, però no ho ha trobat al Pla, que són brigades municipals per treballs molt puntuals com poden 
ser rehabilitació d´equipaments, manteniment d´espais municipals, monitoratge sociocultural, treballs d´obres específics. 
Es creen aquestes brigades joves de treball per contractar a joves en situació precària i a molts municipis està funcionant 
bastant bé. 
 
Sra. M. ZAPATA: Només volen felicitar a les tècniques de l´Ajuntament que han elaborat aquest Pla i al Regidor A. Llorca 
i donar les gràcies perquè li van explicar a ella personalment. 
 
Sr. A. LLORCA: Agrair aquestes paraules. I per potenciar l´autogestió, és un aspecte que tot i no estar molt explícit al PLJ 
ho tenen en compte i ho volen treballar i de fet és un tema que s´està intentant potenciar des dels òrgans de participació 
que tenen actualment i que han creat, com són l´Hora Jove i la Taula Jove, fent propostes de noves activitats, moltes 
d´elles les han inclòs a la programació de la setmana Inter generacional; o el partit de futbol, que va ser una idea donada 
des de l´Hora Jove. També es relacionen amb la comissió de festes per elaborar el programa de festes de Sant Mateu i 
per la programació d´estiu. Estan començant a treballar amb els joves, i que siguin ells mateixos els que decideixin les 
activitats que s´han de fer. També és un dels objectius de la Taula Jove, formada per representants d´entitats juvenils i 
altres entitats del poble i per persones  a títol individual; i un dels seus objectius, a part de la programació de festes, és 
potenciar l´associacionisme a l´hora de fer reunions a les escoles i a  l´institut, donar informació de com funcionen les 
entitats i facilitar eines per crear noves entitats juvenils. Ara estan una mica col·lapsats amb la programació de la festa 
major, però quan passi serà un dels objectius de la Taula Jove. 
Sobre les brigades joves de treball és un terme molt específic, i aquestes properes setmanes presentaran les bases del 
programa My First Job, que tracta de la contractació de joves al municipi i que podran fer diverses feines, no només de 
brigada, sinó qualsevol altra feina relacionada amb l´Administració. 
 
Sra. ALCALDESSA: Vol complementar, i dir que sembla molt interessant el tema de les brigades joves de treball i de cara 
als pressupostos del l´any vinent tenen unes partides importants, que financen amb recursos propis de l´Ajuntament, per 
fer plans d´ocupació. Altres municipis tenen plans d´ocupació perquè els hi venen amb recursos de Diputació de 
Barcelona, de Generalitat de Catalunya i els municipis que tenen més plans, són pel fet de pertànyer a l´àrea 
metropolitana de Barcelona i tenen uns grans recursos per poder fer plans d´ocupació. L´Ajuntament de Vallirana no 
disposa d´aquests recursos però sí que intentaran de cara al proper any o si degut a la gestió de l´Ajuntament poden 
alliberar recursos i fer alguna altra modificació de crèdit, poder disposar de diners per poder fer plans d´ocupació 
específics per joves. I li sembla una molt bona proposta a tenir en compte. 
 
Sr. A. LLORCA: Intervé per dir que de fet aquesta proposta ja la va fer la Sra. M. Zapata quan van fer la reunió prèvia de 
la diagnosi d´aquest pla. 
 

VOTACIÓ: Queda APROVAT per UNANIMITAT. 
 
La Sra. Alcaldessa vol agrair i donar l´enhorabona al Regidor i a les tècniques per la molt bona feina 
feta, així com a totes les persones que hi han intervingut. 
 
 

NÚM. 7.- MOCIÓ A FAVOR DE LA REFORMA HORÀRIA A VALLIRANA, 
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSC CONJUNTAMENT AMB ELS GRUPS 
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MUNICIPALS ERC, SÍ ES POT-SÍ SE PUEDE VALLIRANA, JUNTS PER 
VALLIRANA, CIUTADANS I CIU 
 
Llegeix i explica aquest punt el Regidor Sr. O Suñé. 
 
La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells horaris fabrils, 
agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant el franquisme i l’impacte de les 
demandes pròpies dels anys de creixement desordenat, especialment del sector dels serveis, i també 
sovint,  de la cultura del presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues jornades 
de treball per assolir salaris adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en seriosos 
obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial, en l’augment de riscos psicosocials de les 
persones treballadores, la persistència de la divisió sexual del treball amb el manteniment de la 
desigualtat de gènere, els problemes de salut derivats de la manca de son en adults i infants, els 
baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar i personal per al lleure i la cultura, l’activisme 
social i en una disminució del benestar de la societat en general. 
 
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis dels quals 
disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la rèmora que representa la 
desorganització horària actual incapaç de fer front a la complexitat del moment present. A gairebé 
tota Europa, l'horari laboral és de 8-9h a 17-18h, parant un màxim d'una hora per dinar a meitat de la 
jornada. A l'Estat espanyol –i per tant a Catalunya-, però, és habitual que la població treballadora 
s’aturi dues hores per dinar a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral s’allargui fins a 
les 19h o les 20h del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca sopar a partir de 
les 21h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la participac ió 
cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de 
les organitzacions. El prime time televisiu s’acomoda a horaris que fan reduir les hores de son. En 
definitiva se solapa el temps personal i el temps de descans. A més, aquesta organització del temps 
de vida quotidiana no té l’origen en el clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a 
Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a les 19-20h del vespre.  
 
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels horaris nascuts 
amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats d’igualtat i productivitat i 
participació de la ciutadania, i diversos estudis de la Fundació Europea per a la Millora de les 
Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren que estan avançant en el 
bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats segons els models adoptats. Al nostre país el debat 
tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren consciència de manera més àmplia en un 
context de crisi en què cal trobar fórmules d’optimització dels recursos escassos, però sobretot, en 
què cal proposar estils de vida no determinats exclusivament per una compulsió productivista i 
consumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat individualitzada l’excepció en tots els 
àmbits. Establir un horari racional generalitzat, hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits 
socials i econòmics, públics i privats, sense perjudici de que es reconeguin després determinades 
situacions de flexibilització horària, i per tant, excepcions a les normes generals, per atendre 
determinades situacions personals o de determinats col·lectius. 
 
En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma horària - Ara és l’hora, 
reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la plataforma interlocutora en aquesta 
qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns horaris beneficiosos per a les institucions, les 
empreses i la ciutadania. Cal, en definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que 
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s’adaptin a les necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb més complexitat 
social i augment progressiu de les desigualtats. 
 
En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor sistèmic dins del 
model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i sensibilització que abordin el canvi a tres 
nivells: a nivell macro (de la societat), a nivell meso (de les organitzacions, empreses i institucions que 
la componen) i a nivell micro (de les persones). Superat el debat de la conveniència, l’objectiu 
d’aquests treballs és debatre la viabilitat per transitar cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors 
al franquisme, adaptats a la nova realitat social, econòmica i cultural.  
 
Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en l’acció sobre els horaris 
laborals, però també en els escolars, els comercials, els culturals, els esportius, els televisius i els 
associatius, així com en les infraestructures públiques i privades que els puguin permetre.  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l´adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Vallirana aprova aquesta resolució amb l’objectiu de donar suport a les 
mesures que facin possible fer la transició cap a la reforma horària formulada en un moment concret 
en el temps.  
 
SEGON.- Convertir l’Ajuntament en agent impulsor de la Reforma Horària, adequant l’agenda política 
en la línia de ser una administració local que doni exemple a favor de la Reforma Horària.  
 
TERCER.- Iniciar per part de l’Ajuntament una acció pilot, impulsant l’organització de la Setmana de la 
Reforma Horària al municipi, fent difusió per sensibilitzar els comerços, restaurants, empreses i 
ciutadania de Vallirana, per tal que s’evidenciï la necessitat d’avançar en la reforma horària. 
 
QUART.- Que l’Ajuntament es converteixi, en la mesura del possible, en un exemple de la reforma 
horària, i proposi dins del marc de la negociació col·lectiva dels treballadors de l’Ajuntament, mesures 
d’impuls per a la conciliació familiar, flexibilitat i reforma horària. 
 
CINQUÉ.-  Evitar la compactació de jornada als centres escolars públics, sempre que sigui possible 
l’acord amb la comunitat educativa. Demanar l’ampliació de la jornada d’estudi i l’obertura del 
menjador escolar de l’IES Vall d’Arús amb l’objectiu que els alumnes puguin descansar i dinar d’acord 
amb els horaris que aconsella la iniciativa de la Reforma Horària. 
 
SISÈ.- Que en el proper Ple es decideixi iniciar els Plens, les Comissions Informatives i les Juntes de 
Govern a les 18h. 
 
SETE.- Notificar l’aprovació d’aquesta resolució a l’ACM, la FMC i la iniciativa per a la reforma horària 
a info@reformahoraria.cat  
 
Sr. J. ÁVILA: Evidentment estan a favor i els hi agrada molt la moció, a la que estan adherits, tot i que creu que a nivell 
comercial a Vallirana a vegades s´han dut a terme polítiques que van en un sentit contrari a aquesta moció, sobretot 
perquè la proliferació de grans superfícies els darrers anys fa que la competència sigui cada vegada més ferotge i en el 
sentit horari encara més. Sobretot des de que va arribar Mercadona a Vallirana sembla que hi ha una competència entre 
les grans superfícies per donar millor oferta horària i recentment Bon Àrea obre els diumenges. Es veu al carrer que la 
tendència és en un sentit diferent. Cada cop és més freqüent veure comerços obrint diumenge, fins i tot els petits, o tancar 
a hores molt tardanes. ES pregunten com poden els petits comerciants competir amb això, no tenint la mateixa capacitat 
per contractar i fer torns, amb la qual cosa estan en desavantatge a no ser que sacrifiquin tota conciliació horària. 
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Sra. ALCALDESA: Estan d´acord que la constatació de la llibertat horària comercial, regulada a nivell estatal, fa el mateix 
que la regulació que va impulsar la Generalitat, que reduïa els horaris comercials, està suspesa i no es pot aplicar. Estem 
en un moment que hi ha certa llibertat horària per aquests comerços, la qual cosa aprofiten aquelles botigues o empreses 
amb més capacitat. És un dels temes que s´estan tractant amb la ponència de la reforma horària al Parlament de 
Catalunya, per veure quines possibilitats tenim per poder regular aquests horaris. El que sí que es pot fer seria que les 
grans empreses, supermercats, avancin cap a tenir com una mena de segells de que són empreses que afavoreixen la 
conciliació familiar però que també estan treballant per la reforma horària i també limiten els seus horaris comercials. El 
que es pot fer, ja no des del punt de vista d´imposició d´una normativa, que també s´ha de treballar i després de les 
properes eleccions de 26 de juny hi hagi noves majories a Espanya que facin possible  canviar moltes de les lleis que 
tenim actualment, però si això no és possible també es pot treballar des de la part de conscienciació per que aquestes 
empreses modifiquin els seus horaris. Però també tenint en compte els horaris dels conciutadans. I una de les propostes 
més importants és aquesta de que el Ple s´avanci. Ara mateix són les 22:00 hores i queden moltes mocions. Sobretot 
podran afavorir molt la participació de públic. 
 

 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per UNANIMITAT. 

 
La Sra. Alcaldessa excusa la presència del Regidor Sr. T. Gibert. 
 
 

NÚM. 8.- MOCIÓ DE SUPORT A UNA LLEI D´APROFITAMENT DELS EXCEDENTS 
ALIMENTARIS, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSC 
 
Té la paraula la regidora Sra. R. García, que llegeix les propostes d´acord: 
 
El malbaratament alimentari té una relació directa en l’impacte ambiental, social i econòmic.  
 
Segons la diagnosi del malbaratament alimentari a Catalunya feta l’any 2012 per la Universitat 
Autònoma de Barcelona i l’Agència Catalana de Residus, cada any van a parar a les escombraries 
l’equivalent a 25,5 dies de menjar, un volum que serviria per alimentar més de mig milió de persones 
durant un any. S’estima que els consumidors, comerços i restaurants malbaraten el 7% dels aliments 
adquirits. Aquestes dades tenen també una traducció en termes econòmics. El valor dels aliments 
malbaratats és de 841 milions d’euros anuals, d’acord amb el preu mitjà dels aliments a Espanya, 
segons dades del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
En termes de petjada ecològica, el malbaratament català atribuïble al consum, la distribució al detall i 
la restauració, equival a la utilització de 234.022 hectàrees de terreny, que es correspon a un 20% de 
tota la superfície agrària útil de Catalunya. Finalment, en termes potencials d’escalfament global, si es 
deixés de malbaratar aliments les emissions de gasos amb efecte hivernacle es podrien reduir en 
520.753 tCO2eq, l’equivalent, per exemple, al 13% de les emissions en el sector agrícola. 
 
El malbaratament alimentari té conseqüències en l’àmbit social. En els darrers anys, hem vist com la 
crisi econòmica ha colpejat de forma important molts col·lectius socials, especialment aquells que es 
troben en risc d’exclusió social. Les polítiques per a garantir l’accés a les necessitats bàsiques 
portades a terme des de l’administració han hagut de combinar-se amb les realitzades per diverses 
entitats socials, per tal de donar resposta a l’augment de la demanda. Els bancs d’aliments o la 
necessitat de garantir beques de menjador han posat de relleu la contradicció entre l’excessiu 
malbaratament alimentari i les necessitats d’alimentació existent. És per aquest motiu que cal facilitar 
l’aprofitament d’aliments frescos i elaborats, mitjançant acords de col·laboració entre el sector social i 
els sectors alimentaris. En aquest sentit, podem trobar a Catalunya exemples de bones pràctiques 
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portades a terme per diversos Ajuntaments, entitats socials i el sector de l’alimentació (productors, 
mercats, supermercats i restauració). 
 
El Grup Parlamentari Socialista ha presentat al Parlament de Catalunya la primera Proposició de llei 
d’aprofitament de l’excedent alimentari a Catalunya, amb la voluntat de legislar els mecanismes 
necessaris per reduir el malbaratament a partir de la complicitat de tots els agents implicats: 
productors, distribuïdors, hostaleria, famílies i govern. Entre d’altres molts aspectes, recull la 
necessitat de posar en marxa un Pla Nacional de Lluita contra el Malbaratament, la necessitat 
d’establir convenis entre els grans distribuïdors i les entitats de caràcter social per donar sortida als 
aliments frescos amb data de consum preferent, facilitar i fomentar que el consumidor/a pugui endur-
se a casa els aliments emplatats que no es consumeixin a l’hostaleria, i la importància d’establir 
mesures relacionades amb l’àmbit de l’educació, informació i sensibilització contra el malbaratament 
alimentari, a més d’establir mesures de suport econòmic, material i tècnic per al foment de la recerca i 
la innovació en l’àmbit alimentari.  
 
Aquesta Proposició de llei és l’oportunitat per tal que tots els sectors, partits polítics i entitats socials 
consensuïn una posició comuna davant el malbaratament alimentari, posant de relleu les múltiples 
bones pràctiques que ja es porten a terme al conjunt del territori, per tal de poder estendre un model 
eficaç, ecològic, econòmic i social en relació a l’aprofitament de l’excedent alimentari. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l´adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar suport a la Proposició de llei d’aprofitament de l’excedent alimentari presentada al 
Parlament de Catalunya. 
 
SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que impulsi mesures de col·laboració i 
cooperació amb totes les administracions públiques, agents i entitats que treballen en l’àmbit 
alimentari, per a establir acords i circuits, amb garanties per a l’aprofitament dels aliments frescos que 
s’acaben malbaratant. 
 
TERCER.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que desenvolupi campanyes 
informatives i de difusió social en els centres escolars de primària i secundària, amb l’objectiu que la 
ciutadania també es conscienciï de la importància de ser responsables amb el menjar. 
 
QUART.- Adherir-nos al “Manifest de Profit” que en el marc de la campanya contra el malbaratament 
alimentari “Som gent de profit” ha endegat l’Agència Catalana de Residus de Catalunya que depèn 
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ.- Comunicar a totes les administracions, agents econòmics i comercials,  a les entitats i 
sectors que treballen per evitar el malbaratament en l’àmbit autonòmic i local l’adopció d’aquests 
acords. 

 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Votaran a favor entenent que el que s´intenta és donar suport a una proposició de llei que intenta 
lluitar contra el malbaratament del menjar i voldria traslladar una pregunta perquè no ha pogut llegir la proposició. A la 
moció quan s´explica els aspectes per aplicar aquesta proposició, al final es diu “a més d’establir mesures de suport 
econòmic, material i tècnic per al foment de la recerca i la innovació en l’àmbit alimentari”. No els queda massa clar a què 
es refereix aquesta proposta i voldria una explicació. Fa una reflexió final en el sentit de que està molt bé ajudar contra el 
malbaratament alimentari, però que no s´ha d´oblidar que hi ha un transfons d´això i que hi ha un model actual de 
producció i de distribució d´aliments que és un gran problema i que cal lluitar contra això també. 
 



Pàgina 23 de 40 

 

Sra. M. ZAPATA: Comenta que el PSC va plantejar aquesta proposició de llei al Parlament des del punt de vista d´afers 
socials i continu en la línia que comentava el regidor Sr. O. Rodríguez. Des de Junts pel Sí es vol tractar aquest tema des 
d´un punt de vista més ampli i més transversal. El Govern de la Generalitat entén que és un tema que s´ha de plantejar 
des de la base, des del model productiu i per tant que s´ha d´estudiar aquesta proposició de llei des de la Conselleria 
d´Agricultura. Per aquestes raons el seu vot serà contrari i a més tenint en compte que encara no s´ha debatut al 
Parlament. Des d´ERC proposen que es faci una proposta en aquest sentit des de l´Ajuntament i que es pugui aplicar a 
Vallirana perquè des de Vallirana no es pot canviar tot el model productiu, ni fer una proposta de llei transversal, però sí 
que els hi agradaria perquè estan d´acord en que s´han d´aprofitar els recursos, fer una proposta que es pogués aplicar a 
Vallirana i en aquest cas estarien a favor. 
 
Sra. R. GARCÍA: Responent a la pregunta foment de la recerca i la innovació, la proposta de llei el que proposa és que el 
departament competent haurà de fomentar i promoure amb recursos econòmics la tasca universitària i dels instituts de 
recerca tecnològica alimentària; que les Administracions Públiques podran celebrar convenis de col·laboració amb 
aquestes institucions per tal de fomentar plans d´investigació i recerca; el departament competent en matèria de medi 
ambient haurà de dur a terme accions per tal de dur a terme regeneració de residus en matèria orgànica. Per exemple, si 
hi ha excedents de fruita en mal estat, aprofitar per fer adobs o compost. 
 
Sra. ALCALDESSA: Comentar que és una proposta que està al Parlament de Catalunya, que s´ha d´acabar de debatre i 
mirar si això finalment es converteix en una llei d´aplicació a tot el territori. La proposta de poder fer alguna mesura 
concreta d´aplicació al municipi li sembla una molt bona proposta i això es pot veure a la propera Taula de Cooperació. 
Creu que és un dels temes a aportar a la propera Taula de Cooperació per veure quines mesures es podrien endegar. De 
totes maneres lamenta que el vot no sigui positiu. 

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

 
 
NÚM. 9.- MOCIÓ EN SUPORT A LA INICIATIVA CIUTADANA “ANEM A MIL” PER 
UN SALARI MÍNIM DE MIL EUROS, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC I 
PSC 
 
Té la paraula la Regidora Sra. Kirchner, que destaca les dades més importants de la moció següent: 
 
La Plataforma ANEM A MIL és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu aconseguir un salari 
digne per a totes les persones que treballen al nostre país.  
 
Denuncia que l’actual Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat pel govern espanyol en 655€, és 
insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una persona per poder viure.  
 
Aquest SMI de 655€ és considerat injust per les institucions europees, que recomanen augmentar-lo 
en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de vida decorós als treballadors i treballadores, i les 
seves famílies, tal i com exigeix l’article 4.1 de la Carta Social Europea que recomana un salari mínim 
equivalent al 60% del salari mitjà del territori. A Catalunya, el salari mig al 2015 va ser de 2.136,5 
euros, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) difoses a mitjans de març. Això 
permetria a Catalunya tenir un salari mínim de 1.098,77 euros per 14 pagues d’acord amb la 
recomanació europea.  
 
És alarmant la precarietat laboral actual: el treball remunerat, sigui quin sigui, ha de permetre viure 
amb dignitat. 
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Cal reduir les desigualtats salarials. Necessitem un món laboral més just, per aconseguir una societat 
més justa. 
 
Per tot això, ANEM A MIL proposa que el salari mínim real a Catalunya sigui de MIL EUROS 
mensuals a 14 pagues. Aquesta fita permetrà reduir la pobresa i la desigualtat, millorar la 
productivitat, augmentarà la capacitat de consum i l’activitat econòmica i permetrà un increment dels 
ingressos públics en concepte de rendes del treball i de cotitzacions al sistema de seguretat social 
que han de servir per a incentivar l’ocupació i el seu manteniment. 
 
Amb el SM a mil euros s’impulsarà un canvi de model laboral i productiu sobre la base de salaris 
dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció dels governs municipals i també en les 
negociacions col·lectives en l’àmbit privat.  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l´adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Manifestar el suport de l’Ajuntament a la iniciativa ciutadana per un salari digne “Anem a 
mil”. 
 
SEGON.- Avançar durant aquest mandat cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del personal al 
servei de l’Ajuntament no siguin inferiors als 1.000 euros mensuals. 
 
TERCER.- L’Ajuntament informarà de les mesures adoptades per fer possibles aquests objectius, i 
treballarà amb les empreses del municipi i les empreses que es presentin a licitacions públiques per 
tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i treballadores amb sous més baixos per tendir 
al mínim de 1.000 euros. En aquest sentit, estudiar i si s’escau adoptar les mesures normatives que 
incentivin les empreses subcontractades o receptores de recursos municipals a adoptar el SM de 
1.000€ entre el seu personal contractat, sempre que sigui compatible amb altres mesures socials. 
 
QUART.- Fer arribar aquest acord a l’associació Anem a Mil, a tots els grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de 
Municipis de Catalunya. 
 
 
Sra. A. KIRCHNER: Aquesta moció es defensa a ella mateixa. Planteja clarament uns objectius i uns beneficis que pot 
comportar a la nostra societat. Fins que aquest SMI de 655 euros no variï tenen a les seves mans intentar revertir aquesta 
situació en la mesura del possible pels veïns de Vallirana i pugui ser un dels municipis pioners per aplicar aquesta mesura, 
tal i com ja s´ha aplicat recentment al Papiol, a Cornellà i avui mateix a Sant Feliu. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Avança que els eu vot serà l´abstenció, perquè és cert que és difícil dir que no a salari de 1.000 euros, 
tant de bo fossin els salaris de 1.000 euros. Aquesta moció és molt similar a la moció +55 que va proposar la UGT a 
Catalunya. El vot serà d´abstenció perquè establir a un SMI de 1.000 euros, no eliminarà els salaris baixos al nostre país, 
perquè seguin la mateixa lògica a Dinamarca, Suècia i Finlàndia, que no compten amb salaris mínims, la mitjana salarial 
seria més baixa que al nostre estat i a dia d´avui la mitjana dels sous dels treballadors d´aquests països són més alts. Això 
significa que el salari de la població no augmenta per augmentar el SMI i des de la seva formació opten per no augmentar 
aquesta xifra, donat que en determinats casos pot suposar l´expulsió de treballadors del mercat laboral. Sinó impulsar 
mesures que augmentin la productivitat i creïn condicions necessàries per a que apareguin noves empreses relacionades 
amb l´economia de futur, especialment amb el sector tecnològic, que contribuirien a crear major riquesa i que podrien 
donar millors salaris. Per afavorir això, aposten per un nou sistema espanyol d´innovació, proper al model alemany, de 
cooperació públic-privat, de manera que la generació d´idees es transformi en empresa i ocupació. Això inclou un reforç 
important de la despesa en I+D que pot ser finançat amb un canvi de les prioritats públiques espanyoles. Un programa 
complert de mesures per afavorir l´entrada de noves empreses d´alta intensitat innovadora i mesures per afavorir el 
funcionament, la productivitat, el creixement de les petites i mitjanes empreses, facilitant l´activitat dels autònoms i de les 
Pimes. Mentre augmenta la productivitat de les empreses, se´n crearan de noves, i aprofitaran per introduir un 
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complement salarial garantit per a les persones treballadores amb menor renta, que vindria dels pressupostos generals de 
l´estat i no de la butxaca dels petits i mitjans empresaris, o autònom. Aquelles persones que treballen només una part de 
l´any o que cobren salaris baixos no es trobin en risc de pobresa. L´esperit de la moció és bo però els salaris a 1.000 
euros per aquelles empreses que paguen l´impost de societats no seria il·lògic que es pogués donar, però per a petits 
autònoms podria suposar l´acomiadament del treballador perquè no podria mantenir aquest lloc de treball. 
 
Sra. E. ROMERO: Creuen en la importància d´aquesta moció i que l´import del SMI és insuficient òbviament. Una família 
no pot arribar al més bàsic de llum, lloguer, hipoteca... i per això volen adherir-se a la moció i aquest equip de govern 
treballarà en aquesta línia. I per tant el seu vot serà favorable. 
 
Sra. A. KIRCHNER: Respecta els arguments del Sr. Giráldez i agrair que el grup de l´equip de govern s´afegeixin i poder 
treballar tots junts en aquest tema. 
 
Sra. M. ZAPATA: També vol donar les gràcies per que s’hagin afegit a aquesta moció i vol fer una petita consulta perquè 
desconeix si aquí a l´Ajuntament hi ha algun treballador/a de l´Ajuntament que cobri per sota dels 1.000 euros. 
 
Sra. E. ROMERO: Confirmar que actualment tot el personal de plantilla, estructural de l´Ajuntament, cobren més de 1.000 
euros. Evidentment les persones que tenen un contracte inferior a les 37,5 hores cobraran la part proporcional. A nivell de 
plans d´ocupació és un altre sector, però estan treballant perquè aquests pressupostos que tenen de municipals, no de 
plans d´ocupació, puguin arribar a incrementar aquest salari. En la partida actual, al no cobrar un salari de 1.000 euros sí 
que pots arribar a més treballadors. Estaria la controvèrsia de tenir un pressupost de 150.000 euros i només podràs 
contractar a un número de persones i si el salari és una mica inferior arribes a més gent. Però el sentit és treballar per 
arribar a aquests 1.000 euros. Els 655€ això segur que no ho paguen: paguen per sobre segur. 
 
Sra. E. ROMERO: A nivell de les empreses van fer un petit estudi i la major part de les empreses sí que tenen salaris 
superiors. Quedarien alguns sectors que s´hauria de mirar si tenen algun treballador, de l´àmbit més auxiliar, de tele 
operadors.... Haurien de mirar si queda algun treballador d´aquesta categoria en alguna de les empreses. Però la major 
part de contractes, com d’escombraries estan tots per sobre, a nivell de neteja també, enllumenat també estan tots per 
sobre, la Companyia d´Aigües també. Ho tindran en compte per les properes contractacions. 
 

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

 
 
NÚM. 10.- MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D´UNA COMISSIÓ QUE ELABORI EL 
REGLAMENT SOBRE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS, PRESENTADA PELS 
GRUPS MUNICIPALS SÍ ES POT-SÍ SE PUEDE VALLIRANA I JUNTS PER 
VALLIRANA 
 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. J. Ávila: 
 
Atès que el passat 7 d’abril de 2016 es va presentar al Ple ordinari municipal una moció sobre la 
inclusió de pressupostos participatius. 
 
Atès que, tot i que la moció va ser rebutjada per la majoria del Consistori, de les argumentacions dels 
grups municipals es va despendre una voluntat de començar a treballar sobre el tema a llarg termini i 
de fer-ho d’una manera pròpia i consensuada per les forces polítiques de Vallirana.  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l´adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- La creació d'una comissió de pressupostos participatius, oberta a la ciutadania i a les 
entitats del poble, que es responsabilitzarà del següent: 
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1. Creació del Reglament sobre inclusió de pressupostos participatius de cara a l’exercici 2018. 

 
2. Realitzar campanyes informatives sobre els pressupostos participatius per incentivar la seva 

participació. 
 
SEGON.- El compromís de l'equip de govern a la difusió d'aquesta comissió per a la seva major 
participació d'entitats i ciutadans. 

 
Sr. J. ÁVILA: Ja van presentar la moció de pressupostos participatius a l´anterior Ple i va ser rebutjada. La tornen a 
presentar conjuntament, Sí es Pot i Junts per Vallirana. És una moció de mínims, però consideren important crear una 
comissió per debatre la introducció dels pressupostos participatius en aquest Ajuntament. L´han fet d´una manera perquè 
el govern, després dels compromisos que va establir a l´anterior Ple no pugui rebutjar-la. Espera que ara sí s´aprovi i 
poder començar a treballar en aquesta direcció, com ja estan fent altres municipis de Catalunya i els hi va bastant bé. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: En la mateixa línia, molt d´acord amb la moció, ja presentada a l´anterior Ple i continuen la mateixa 
línia. Consideren que l´administració local és el primer espai a on es prenen decisions polítiques i a on els veïns/ïnes 
entren en contacte directe amb la política, i que per tant per intentar ampliar el vincle existent entre administració pública i 
veïns/ïnes, creuen que els pressupostos participatius són una eina molt interessant. S´estan utilitzant a molts municipis i 
estan funcionant bastant bé. Creuen que pot ser una eina a on els veïns/ïnes es sentin partícips de l´Ajuntament, i poder 
establir a on invertir, com fer-ho, establir prioritats dins del pressupost municipal... són decisions importants com perquè 
els veïns/ïnes puguin decidir. La moció és una proposta de mínims però creu que és important crear-la per començar a 
treballar amb uns pressupostos participatius. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Aquesta moció és molt semblant a la presentada al Ple de 7 d´abril, a on tots els grups van votar en 
contra. Per tant no ha canviat res i seguirà votant en contra perquè no creu en els pressupostos participatius. Creu que la 
responsabilitat de gestionar els pressupostos de l´Ajuntament és qui governa, qui ha guanyat democràticament unes 
eleccions. Sí creu que pot haver una participació puntual, com per exemple per la zona d´esbarjo de l´escola Campderrós, 
que els nens poguessin participar i decidir que una partida concreta i puntual, en què s´invertia i de quina manera, però 
creu que un pressupost sencer l´ha de gestionar el govern. Però la Sra. Alcaldessa, com a Regidora d´Hisenda, té la clau 
de la caixa i decidiran si realment aproven o no uns pressupostos participatius. 
 
Sr. J. URREA: Amb aquesta proposta, que no té res a veure amb la que es va presentar a l´anterior Ple i el que estan fent 
és avançar-se a quelcom del que ja els van fer partícips de la intenció de l´equip de govern. Aquesta és la línia que ja 
portaven i així ho van comentar. La idea era crear una comissió en el futur del 2017, per començar a treballar amb la gent 
del poble i les entitats per que, no tot el pressupost, sinó una part del pressupost del 2018 sigui amb un procés participatiu. 
L´únic que estan fent amb aquesta moció és avançar-se a allò que ja tenien intenció de fer, per tant no poden fer res més 
que votar a favor. Estan a favor i evidentment obert a entitats i a la ciutadania, de cara a que aquesta comissió comenci a  
treballar i determinaran quina part del pressupost del 2018 es farà d´una manera participativa. Ells van fent processos 
participatius: Un tema de pacificació del trànsit que s´està portant a terme amb els veïns del c/ Quatrecases; se´ls hi 
ofereixen diferents opcions, estudiades pels tècnics, que es poden realitzar en aquest carrer i seran els propis veïns qui 
acabaran decidint com volen el dibuix del seu carrer. Estan fent contínuament processos participatius, que estan al seu 
ADN perquè creuen en la participació de la gent. I evidentment els pressupostos es veurà de quines partides i de quines 
quantitats es parla, però també la seva idea és començar a fer pressupostos participatius l´any 2018. 
 
Sr. J. ÁVILA: Li explica al Sr. E. Giráldez que la moció parla de la creació d´una comissió de pressupostos participatius. A 
la comissió es debatrà com es faran els pressupostos. Tampoc era la seva idea fer tot el pressupost participatiu. Hi ha 
temes, com salaris, que no. Tot i que no era una idea seva de fer tot el pressupost participatiu., la seva intenció era fer  
pressupostos participatius més amplis. I van presentar una moció que era més àmplia en aquest sentit. La idea era que, 
sabent que l´equip de govern estava d´acord en crear una comissió, portar-la al Ple i fer-ho oficial, establint quan es farà. 
S´han avançat, sí i no, perquè sabien que l´equip de govern diria que sí. Ell ho faria més participatiu, sobretot en 
inversions faria moltes més consultes i amb molts altres temes. De moment li sembla bé la comissió i és un pas endavant. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Informa que canviarà el sentit del seu vot si no són tots els pressupostos del 2018 participatius. 
 
Sra. ALCALDESSA: Es crea una comissió però dins la comissió s´haurà de respectar les majories que pugui haver al Ple 
a l´hora de decidir això, perquè entén que els pressupostos participatius són molt útils sobretot a l´hora de decidir prioritzar 
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inversions, però hi ha altres partides que encara que es decideixi participativament que no es vol fer allò, perquè tens 
sentències,  o convenis col·lectius, o contractes... Habitualment s´acostuma a fer sobre aquelles partides que n´hi ha 
disponibilitat de projectes (projectes socials, transferències, ajuts) o en els temes més d´inversió. 

 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per UNANIMITAT. 
 
 

N. 11.- MOCIÓ PER A L´ELABORACIÓ D´UN PROGRAMA COMPLEMENTARI PER A 
LA COHESIÓ SOCIAL I URBANA EN EL MARC DEL PLA XARXA DE GOVERNS 
LOCALS 2016-2019, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SÍ ES POT-SÍ SE PUEDE 
VALLIRANA I PSC 
 
Explica aquest punt  el Regidor J. Ávila: 
 
La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció 
especial, fou votada pel Parlament de Catalunya a finals de maig del 2004. L’objectiu d'aquella llei va 
ser la de promoure una transformació global de barris que requerien una atenció especial, a fi d’evitar-
ne la degradació, millorar les condicions i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes que hi 
resideixen i afavorir, d’aquesta manera, la cohesió social. 
 
La Llei de barris va concentrar els seus esforços en barris amb necessitat social i dèficits urbanístics 
importants: nuclis antics, polígons d’habitatge dels anys seixanta i setanta i àrees nascudes de 
processos d’urbanització marginal. En definitiva, la llei va intervenir de manera integral en sectors 
amb processos de regressió urbanística, degradació progressiva de l’edificació, persistència de 
dèficits d’equipaments, insuficiència o manca de qualitat de la urbanització de les xarxes viàries, de 
sanejament i de l’espai públic... 
 
Des de l'any 2004 fins el 2010, s’han resolt 7 convocatòries d'ajuts derivades de la Llei de barris. En 
total han estat 143 barris amb projectes de regeneració integral durant 7 anys abans de la seva 
paralització. 
 
El 2011, a causa de l’aturada del pla de barris i la manca de finançament, el Parlament de Catalunya 
va aprovar la Moció 12/IX, sobre el desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris, però no va 
resoldre la seva continuïtat i avui hi ha molts municipis amb projectes d’obres que no es comencen, 
actuacions de rehabilitació dels espais comuns dels edificis paralitzades, i intervencions integrals 
congelades per la manca de finançament que agreugen l’impacte de la crisi en aquestes zones 
vulnerables comprometent la seva viabilitat. 
 
Altrament, a l’any 2009, es va aprovar un altra llei referent de la legislació urbanística catalana i com a 
instrument en la rehabilitació integral: la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics. L’objectiu d’aquesta llei va ser l’establiment de mesures 
facilitadores en l’ordenació de les urbanitzacions que presentessin algun tipus de dèficit 
d’infraestructures i que permetessin la seva consolidació per tal de millorar la qualitat de vida de les 
persones residents i la integració a la trama urbana del municipi. 
 
Com és sabut, la llei es va centrar en pal·liar la insuficiència de serveis, de dotacions, de sanejament 
o de subministraments, donat que gran part d’aquestes es van desenvolupar en espais no aptes per a 
la seva urbanització, per raons d’accessibilitat i pendent i amb un augment forçat de la mobilitat 
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obligada. Els darrers anys s’ha viscut una tendència a la conversió de les urbanitzacions de segona a 
primera residència  
 
 
i aquestes mancances s’han evidenciat, accentuades per l’envelliment de la població i la falta 
d’autonomia personal de molts residents. 
 
De manera anàloga a la Llei de Barris, la llei de millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics va 
congelar el seu finançament i s’ha bloquejat l’execució de obres, serveis i infraestructures, i 
l’habilitació de préstecs destinada als parcel·lis tes per facilitar-los el pagament del cost de les obres.  
 
Finalment, per cloure els instruments de concertació local i de renovació urbana, la incertesa en 
relació a les convocatòries del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, ajornades per la crisi 
econòmica comprometen el finançament local per a la realització de les obres i serveis de 
competència municipal, especialment en els petits municipis. 
 
Tot i les dificultats de finançament per a la rehabilitació integral pública, l’extrema vulnerabilitat 
d’alguns d’aquests barris no ha arribat a esdevenir insostenible, des del punt de vista de les 
privacions i la convivència social, gràcies a la solvent tasca dels ens locals i dels serveis d’atenció 
social de proximitat, conjuntament amb el teixit associatiu, i a les dinàmiques de solidaritat 
interpersonal entre veïns i veïnes, i la feina solidària de les entitats. En aquest sentit, és necessari en 
les actuacions presents i futures la promoció, el reforçament i l’impuls a la coordinació de les 
pràctiques d’arrel comunitari en aliança amb les polítiques d’inversió social pública. 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar el Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019", que és l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions 
d'assistència i cooperació local de la Diputació, així com també el seu Protocol general, mitjançant el 
qual s'estableixen els principis que regeixen el Pla i el marc general i la metodologia d'implementació 
de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla. 
  
Atès que l'esmentat Protocol general configura els Programes complementaris com un dels 
instruments que, juntament amb les Meses de concertació i els Catàlegs de serveis, preveuen i 
orienten el funcionament del sistema de cooperació i l'accés als àmbits del Pla.  
 
Atès que els Programes complementaris són instruments específics de cooperació elaborats de forma 
contingent per tal d'ajustar-se a les necessitats dels governs locals. 
 
Atès que el context de crisi econòmica ha afectat en múltiples formes i graus el conjunt de les 
administracions públiques i, particularment, els ens locals. Aquesta afectació del conjunt de les 
administracions, sumat a l'infrafinançament crònic dels ens locals, agreujat per l'incompliment dels 
deutes i la paralització total dels programes de la llei de barris, de les polítiques de rehabilitació 
urbana, de la llei de millora d’urbanitzacions, i de l’oblit del Pla únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC) per part de la Generalitat, es tradueix en una insuficiència de recursos econòmics que ha 
dificultat el manteniment d'actuacions adreçades a la millora de la cohesió social i urbana.  
 
Atès que en un context de retallades de serveis i prestacions cal enfortir polítiques públiques 
d’innovació social, especialment aquelles pràctiques que promouen noves formes de consum, de 
producció i d’intercanvi solidari, en la línia d’allò que anomenem l’economia del bé comú. 
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Atès que en vista d'aquestes circumstancies, la Diputació de Barcelona treballa per establir un marc 
idoni adreçat a garantir la cooperació local i a conferir als governs locals un suport de caràcter integral 
adequat a les competències que se li atribueixen. 
 
 
 
 
Responent a l'exercici d'aquestes atribucions, i prenent consciència de les dificultats d'afrontar 
determinades actuacions derivades del context econòmic i de l'incompliment de pagament dels 
deutes, cal que la Diputació es plantegi atendre les necessitats de cohesió social i millorar la qualitat 
de vida de les persones a través del treball cooperatiu amb els governs locals, des de la proximitat.  
 
El present programa pretén suplementar l’execució d’obres, serveis i infraestructures inacabades de 
les àrees urbanes que requereixin especial atenció, incloses les urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics, i potenciar amb una línia de finançament específic les pràctiques comunitàries dutes a 
terme pel teixit associatiu del barri o municipi. El programa prioritzarà  la millora de l’espai públic, 
l’arranjament de zones verdes, la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, 
el foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà, especialment pel que fa a l’eficiència 
energètica, l’estalvi en el consum d’aigua, i el reciclatge de residus, el foment de l’equitat de gènere 
en l’ús de l’espai urbà i els equipaments, el desenvolupament de programes que comportin una 
millora social, urbanística i econòmica i les accions de base comunitària que estableixin aliances entre 
les entitats i ens locals a partir d’un partenariat social. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l´adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’aprovació d’un Programa complementari per a la 
cohesió social i urbana en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".  
 
SEGON.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la creació d’un Fons per a la rehabilitació i renovació 
dels teixits urbans i dels sistemes de baixa densitat local del Programa complementari per a la 
cohesió social i urbana municipal . 
 
TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat a activar els diferents instruments de cooperació local 
com la Llei de Barris, la llei de millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics i el PUOSC, i a 
coordinar les actuacions derivades amb la Diputació de Barcelona. 
 
QUART.- Traslladar el present acord al Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge, al Departament de Territori i Sostenibilitat, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a 
la Diputació de Barcelona i a les entitats municipalistes de Catalunya. 
 
 
Sr. J. ÁVILA: Bàsicament presenten aquesta moció perquè creuen necessari que es recuperi el finançament que la 
Generalitat li deu al nostre poble. El PUOSC li deu a Vallirana 79.172 euros. La llei de Barris i la Xarxa de Governs són 
lleis que busquen el finançament de barris que estiguessin deteriorats o simplement per ajudar en tems com 
l´accessibilitat, millora de circulació. En el cas de Vallirana, amb tantes urbanitzacions, té deficiències en el seu teixit urbà, 
en el tema clavegueram o d’accessibilitat, i serien molt útils aquestes ajudes per poder millorar la situació de les 
urbanitzacions de Vallirana. 
 
Sra. M. ZAPATA: El seu grup municipal votaran en contra i explicarà el per què. Aquesta mateixa moció la va presentar el 
grup d´Entesa en el Ple de la Diputació i va ser rebutjada no per una qüestió rellevant, sinó perquè des del govern de la 
Diputació es va demanar estudiar els termes de la moció amb calma i debatre entre tots els grups la necessitat o no 
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d´elaborar aquest programa. Entesa va rebutjar aquesta proposta i no va voler continuar parlant, ni decidint si era bo 
plantejar-se els termes de la moció. D´altra banda la Diputació de Barcelona ja té línies obertes de cooperació en els 
àmbits que es reflecteixen en la moció, com Meses de contractació, recursos inclosos en el catàleg 2016, ajudes a la 
implantació i renovació dels serveis urbans, estudis per a l´adequació d´espais buits i fins i tot programes complementaris, 
com el de suport a la prestació de serveis socials. Des de la Diputació s´estan fent esforços complementaris dedicats a 
temes de cohesió social i per tan t no consideren necessari que s´hagi de fer un altre programa. El que sí que proposen és 
iniciar un debat entre tots els grups municipals d´aquest consistori per tal de consensuar propostes i accions que permetin 
millorar la cohesió social, els barris, el seu entorn, els equipaments i en definitiva, la qualitat de vida dels 
valliranencs/ques. Elaborar un programa propi a partir de l´acció que ja està fent aquest govern, valorar el que s´està fent 
en aquest municipi i plantejant quines són les debilitats que s´haurien de esmenar. Estan aquí per treballar per la gent de 
Vallirana i es posen a disposició d´aquest plenari, d´aquest govern, per fer possible un programa propi en aquest sentit. I 
preguen que aquesta proposta obtingui una resposta positiva, no només per part dels grups que presenten aquesta moció, 
sinó per tota la resta de grups de l´oposició. 
 
Sr. J. URREA: Pensen, i per això s´hi han adherit, que iniciatives com aquesta calen i més a pobles com Vallirana, a on 
l´ha realitat que ha tocat viure es la que hi ha: un poble amb molts nuclis urbans, molt dispersos i amb una baixa densitat. I 
això ha esdevingut amb el temps un problema econòmic que es fa evident i que costa molts diners poder mantenir i moltes 
vegades en precari, amb les urbanitzacions i els barris. Tenim molts barris que no estan assumits per l´Ajuntament, que 
tenen dèficits urbanístics importants i encara hi ha urbanitzacions a on no existeix el sistema del clavegueram. I això s´ho 
han de pagar els veïns de la butxaca. Algun dia els hi hauran de pagar, però no saben quan. I quan arribi aquest dia serà 
difícil anar a explicar a tots els propietaris que l´Ajuntament vol posar un clavegueram però que l´han de pagar ells i que 
val molts diners. Per això es necessita l´ajut d´entitats supramunicipals, com Diputació o Generalitat. Quan es comentava 
el deute de PUOSC que té l´Ajuntament de Vallirana, es donava una xifra que deu ser el deute oficial, però n´existeix un 
de moral de la Generalitat a l´Ajuntament de Vallirana que puja molts milions d´euros. Amb l´anterior legislatura tenien un 
PUOSC aprovat per la Generalitat per donar a l´Ajuntament de Vallirana 500.000 euros per fer un pont que va caure a 
l´Avinguda Selva Negra i no va venir ni un euro. El van eliminar. Per això iniciatives com aquestes calen sobretot quan els 
barris amb baixa densitat, sobretot els no assumits i tenen dèficits urbanístics, costen molt. Estan fent esforços que en 
alguns casos no els hi toquen amb la llei a la mà, per exemple, han fet l´enllumenat i no han tingut en consideració si un 
barri estava assumit o no. No poden arribar a cobrir tots els dèficits, per això les entitats supramunicipals han d´ajudar i 
iniciatives com aquestes són benvingudes i aplaudides. I en aquest cas s´hi adhereixen i la votaran a favor. I li sap greu 
que per part d´ERC, suposa que per corporativisme equivocat perquè està governant a la Generalitat, però no per això 
s´ha de demanar o deixar de demanar a la Generalitat el que pertoca. 
 
Sr. J. ÁVILA: Està totalment d´acord amb el que ha dit el Regidor Sr. Urrea, ja que hi ha un gran deute (i no sabia la de 
500.000 euros) però sí sabia que havia un deute reconegut d´uns 74.000 euros. Quan hi ha un deute s´ha de pagar i a 
més moltes d´aquestes ajudes es van aprovar al 2004, abans de la crisi, i amb la crisi es va congelar. Toca que es pagui 
allò que es va prometre i que la Generalitat ajudi als municipis a desenvolupar aquestes urbanitzacions i barris que tenen 
més dificultats i que el propi Ajuntament no té aquests recursos. Per treballar en un nivell concret de Vallirana, sí d´acord, 
però volen tirar endavant aquesta moció. 
 
Sra. M. ZAPATA: Des de el principi han dit que no és que es tractés d´una qüestió irrellevant, i no estan parlant de la 
Generalitat, sinó que a la Diputació se li demana un programa complementari i va dir que els interessa aquesta qüestió i 
parlar-ne, però va ser Entesa qui va decidir retirar la moció de la taula i no continuar parlant. La Diputació ho està parlant 
però no a partir dels condicionants i dels termes en els que es van presentar la moció d´Entesa. Evidentment no és una 
qüestió irrellevant i no ho fan per corporativisme, sinó perquè pensen que aquesta mateixa moció a la presentada a la 
Diputació i no estan reclamant diners sinó un programa complementari, del qual no va voler parlar Entesa. 
 
Sr. J. ÁVILA: El PUOSC un cop s´activi, donarà aquests diners que deu, a més de tot el relacionat amb l´activació 
d´aquestes ajudes. I aquesta moció és bàsicament la mateixa que es va presentar a la Diputació. 

 
 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, Ciutadans, Sí es Pot-Sí se 
Puede i Junts per Vallirana i el vot en contra d´ERC i CIU. 
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NÚM. 12.- MOCIÓ DE SUPORT A LA LLEI 24/2015 I DE REBUIG A L´ANUL.LACIÓ 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL DECRET EN MATÈRIA DE POBRESA 
ENERGÈTICA, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER VALLIRANA, SÍ 
ES POT-SÍ SE PUEDE VALLIRANA , CIU I ERC 
 
 
Explica i llegeix aquest punt el regidor Sr. O. RODRÍGUEZ: 

 
Atès que el Tribunal Constitucional ha admès parcialment el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel 
Govern espanyol contra el Decret Llei 6/2013 de la Generalitat de Catalunya, en relació al Codi de 
Consum català i a les situacions de pobresa energètica (BOE 97/2016, 22 d'abril); recurs que anul·la 
els articles que fan referència a la pobresa energètica i que prohibeixen a les companyies tallar el 
subministrament de gas, electricitat i aigua en cas d’impagament.  
 
Atès que el divendres 29 d’abril del 2016 el Govern del Partit Popular va anunciar que interposa un 
recurs amb suspensió cautelar davant el Tribunal Constitucional contra la Llei 24/2015, aprovada per 
unanimitat en el ple del Parlament el passat mes de juliol després d'una àmplia mobilització 
ciutadana. El recurs impugna i demana la suspensió dels articles relatius al mecanisme de segona 
oportunitat (2, 3 i 4); de l’article que regula el lloguer social obligatori per part dels grans propietaris (5) 
i la cessió obligatòria de pisos buits a l’administració (article 7); així com les sancions per la no-
aplicació de la llei i la cessió de crèdits litigiosos (D.T. 2a, D.F. 3a, D.A.). Continuen vigents els articles 
que fan referència a l’obligatorietat de l’Administració a un re allotjament adequat i els ajuts al 
pagament del lloguer en casos de petits tenidors d’habitatge per tal d’evitar els desnonaments. La 
pressió al carrer ha aconseguit salvar totes les mesures que fan referència a la pobresa energètica 
(article 6).  
 
Atès que aquestes decisions pressuposen un perill per a la necessitat de fer front a l’emergència 
residencial i la pobresa energètica i són un nou impediment a la voluntat expressada per la majoria 
social, que vol fer front a les situacions d’emergència habitacional.  
 
Atès que, amb l’argument de la invasió de competències, es posen en qüestió les mesures contra el 
sobre endeutament, el lloguer social obligatori per aturar els desnonaments de grans tenidors, les 
mesures contra els talls de subministraments, la garantia d'accés als serveis bàsics i la cessió 
d'habitatge buit per augmentar el parc de lloguer social.  
 
Atès que ja l'any 2012 aquest Ple havia declarat Vallirana municipi lliure de desnonaments, 
compromès en la prevenció de desnonaments per dificultats econòmiques i defensor del dret de 
l'habitatge.  
 
Es proposa al Ple l´adopció dels següents acords: 
 
En relació al Decret Llei 6/2013 de la Generalitat de Catalunya:  
 
PRIMER.- Mostrar el nostre rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional que nega la possibilitat a 
la cambra legislativa catalana de respondre a la situació d’emergència social en la que es troben 
moltes persones i famílies. 
 
En relació a la Llei 24/2015:  
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SEGON.- Reiterar el suport a la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica davant la possibilitat que aquesta sigui 
finalment suspesa pel Tribunal Constitucional. 
 
TERCER.- Activar immediatament instruments i accions que ofereixin la cobertura que donaven els 
articles impugnats de la Llei 24/2015 per abordar l’emergència residencial i la pobresa energètica en 
les polítiques municipals. 
 
QUART.- Sancionar a les subministradores per tots aquells talls que executin sense haver aplicat 
rigorosament el principi de precaució, amb actuació d'ofici i sense esperar les denúncies formals de 
les famílies que pateixen talls. 
 
CINQUÈ.- Emplaçar a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya 
a què traslladin a tots els municipis la defensa d'aquest text de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, 
recorregut al Tribunal Constitucional.  
 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Aquesta moció comença a presentar-se a molts municipis. Creuen que des dels carrers i dels 
municipis i des de l´administració local s´ha de pressionar en aquest sentit per evitar la suspensió del decret en matèria de 
pobresa energètica i d´aquesta llei 24/2015. Recordar que si estem en un moment d´emergència social, la pròpia 
associació de ciències ambientals va presentar fa poc un informe a on destacava que 5,1 milions de persones passen fred 
a l´hivern. I que l´11% de les llars a l´estat espanyol durant el 2014 es va declara incapaç de pagar les factures d´aigua, 
llum i gas. Des del 2008 s´ha produït un augment del 67%  la factura del gas i un 73% a la factura de la llum. Entenen que 
la suspensió del decret és intolerable, entenent que és un decret que el que pretén és lluitar contra la marginació social i 
pel que fa a la 24/2015 el recurs interposat pel govern en funcions obeeix únicament a un criteri, que és donar 
recolzament a les grans firmes en contra dels interessos de les majories socials. Recordar que la 24/2015 és una ILP 
imposada als carrers, que va disposar d´un ampli recolzament popular. Va recollir més de 145.000 signatures i que en cap 
cas s´ha de permetre que això sigui suspès pel Tribunal Constitucional (TC). 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Estan totalment d´acord amb l´esperit de la moció haurà de votar en contra i explicarà el per què. 
Primer dir que el seu grup respecta i valora l´autonomia del Parlament de Catalunya, sempre i quan es desenvolupi la 
legislació dintre de les competències i atribucions establertes dins del marc constitucional. Per aquest motiu no poden 
recolzar aquest tipus de mocions, mentre l´actual govern de la Generalitat continuï desenvolupant texts legislatius o 
resolucions que vulneren el marc constitucional vigent. És una qüestió de forma, més que de finalitat, perquè 
comparteixen l´objectiu de la llei. Sobre la situació d´emergència social que es viu a Catalunya, el seu partit participarà 
amb lleialtat i ànim constructiu en totes les iniciatives que s´aprovin al Parlament per tal de solucionar tan lamentable 
situació, però en cap cas poden defensar una llei recorreguda al TC, i suspesa fins que es pronunciï. La campanya 
constant d´assetjament que intenta deslegitimar les accions realitzades pel TC, en cap cas s´està actuant amb arbitrarietat 
o en contra dels interessos de Catalunya, sinó regint-se per allò establert a l´art. 161.2 CE. Estan d´acord amb la finalitat 
de la moció, però no amb la forma, per la qual cosa el seu grup parlamentari ha presentat una proposició de llei que 
passarà al Regidor Sr. O. Rodríguez, per tal de solucionar aquesta situació a la nostra comunitat autònoma. Aquesta 
proposició vol donar una resposta legal i efectiva en l´àmbit d´habitatge i de pobresa energètica per millorar la situació 
d´aquelles persones que es troben al límit de pobresa i d´exclusió social, entenent que la capacitat legislativa que té el 
Parlament de Catalunya és suficientment àmplia per solucionar molts dels problemes dels catalans sense envair l´espai 
competencial del govern central. Vol fer una pregunta a la Regidora de Serveis Socials: Hi ha alguna persona al nostre 
municipi que arribi amb una carta d´amenaça de tall de subministrament per impagament i que Serveis Socials no li hagi 
solucionat el seu problema? 
 
Sr. J. ÁVILA: Els hi agradaria adherir-se i fer una reflexió al que ha dit el Regidor Sr. E. Giráldez. Moltes vegades aquesta 
separació de poders entre el que és polític i el que és judicial queda molt difosa. El Sr. Giráldez parla de la Constitució, 
però també es canvien els articles de la Constitució. Aquesta llei és un rescat social, amb mesures que ve demanant la 
població des de que va començar aquesta crisi i no veu cap raó com per poder rebutjar-la. 
 
Sr. J. BUSQUET: Pensen que és prioritari, i per tant volen sumar-se a la moció. 
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Sra. M. ZAPATA: Votaran favorablement aquesta moció, ja que era una de les que ells anaven a presentar. Per tant se 
n´alegra de que hagin pres aquesta iniciativa i només dir que diumenge hi ha una manifestació a Barcelona a les 12h. a la 
pça. Urquinaona, en aquest sentit. I que no es confongui amb la que hi ha dissabte, perquè aquesta és de caràcter 
feixista. 
 
Sra. R. GARCÍA: Votaran a favor. Pensen que aquesta llei cobreix moltes necessitats dels ciutadans de Vallirana. Estan 
parlant de subministraments, que això van cobrint, però tenen un altre problema a Vallirana que és un tema d´habitatge: 
no tenen lloguers. Comencen a no saber a on reubicar a famílies. De fet a la informació d´Alcaldia donaran informació 
relacionada amb aquest tema. Respecte al que preguntava el Sr. Giráldez, avisos de talls n´hi ha cada setmana, però no 
tallen i no són amenaçants. 
 
Sr. J. ÁVILA: No només agrair els vots favorables, sinó agrair a tots per tal de lluitar contra això, que creu que és 
intolerable. En relació al que comentava el Sr. E.Giráldez, totalment respectable però continua amb el mateix: el dilema de 
envair competències. Davant d´un altre cas de descentralització política per part de l´Estat. És un decret i és una llei que 
permet lluitar contra la pobresa energètica i mentre es decideix de qui és la competència, hi ha persones tant al municipi 
de Vallirana, com a la resta de Catalunya, que estan patint les conseqüències d´això. Es llegirà la proposta d´acord que li 
presenta, però mentrestant cal votar a favor. 
 

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

 
NÚM. 13.- MOCIÓ INSTANT AL GOVERN DE LA GENERALITAT A GARANTIR EL 
FINANÇAMENT MÍNIM DE LES LLARS D´INFANTS DE VALLIRANA, PRESENTADA 
PEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS 
 
Llegeix els acords i explica aquest punt el Regidor Sr. E. Giráldez: 
 
Atès que la Disposició Final Segona de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació, estableix que el 
Govern de la Generalitat, amb la finalitat d'aconseguir els objectius de la citada Llei, ha d'incrementar 
progressivament els recursos econòmics destinats al sistema educatiu i, prenent com a referència els 
països europeus que es distingeixen per la seva excel·lència en educació, ha de situar 
progressivament la despesa educativa prop de, com a mínim, el 6% del producte interior brut, durant 
els vuit anys següents a la seva aprovació. 
 
Atès que la Disposició Final Quarta de la Llei 12/2009, estableix que aquesta Llei entra en vigor 
l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La publicació de la 
Llei 12/2009, es va materialitzar en el DOGC núm. 5422, de 16 de juliol de 2009. 
 
Atès que el passat 3 de març de 2016, en sessió núm. 10 del Parlament de Catalunya, es va aprovar 
una moció en la qual, al punt primer, s'insta al Govern de la Generalitat, en compliment del que es 
disposa en la Disposició Final Segona de la Llei 12/2009, a incrementar progressivament els recursos 
destinats al sistema educatiu fins a situar la despesa educativa com a mínim en el 6% del producte 
interior brut els propers cinc anys. 
 
Atès que el punt segon de la moció aprovada en data 3 de març de 2016, en relació amb les llars 
d´infants, el Parlament de Catalunya: 
 
a) Constata que cal recuperar la coresponsabilitat del Govern de la Generalitat en el finançament del 
servei públic de les llars d´infants municipals. 
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b) Instar al Govern de la Generalitat a garantir, tal com estableix la Llei d'Educació, un finançament de 
les llars d´infants que cobreixi com a mínim un mòdul econòmic de 1.600€ per plaça i any, i 
comprometre's a augmentar-ho progressivament fins als 1.800€ per plaça i any acordats amb els 
Ajuntaments. 
 
Vists els problemes de finançament en què es troben les llars d´infants en el nostre municipi per 
l'incompliment reiterat de la Generalitat de Catalunya dels seus compromisos així com per 
l'incompliment del pagament del deute existent per aquest concepte. 
 
Atesa l'obligació derivada de la Disposició Final Primera, punt 1, de la Llei d'Educació, que estableix:  
 
El Govern ha de garantir els recursos suficients per fer front a la prestació dels serveis la titularitat 
dels quals delegui en els ens locals. Qualsevol nova atribució de competències, formalitzada 
mitjançant conveni entre el Departament i el corresponent ens local, ha d'anar acompanyada de 
l'assignació dels recursos suplementaris necessaris per finançar-la correctament. Per a l'assignació 
dels recursos ha de tenir-se en compte el finançament del cost total i efectiu dels serveis delegats, 
que ha de fixar-se d'acord amb les entitats municipalistes. L'assignació de recursos ha de ser una 
condició necessària perquè entri en vigor la delegació de la competència. 
 
Es proposa al Ple l´adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat, de conformitat amb la moció aprovada pel Ple del 
Parlament de Catalunya el passat 3 de març de 2016, perquè garanteixi, tal com estableix la Llei 
d'Educació, un finançament de les llars d´infants que cobreixi com a mínim un mòdul econòmic de 
1.600€ per plaça i any, i es comprometi a augmentar-ho progressivament fins als 1.800€ per plaça i 
any acordats amb els Ajuntaments. 
 
SEGON.- Instar al Govern municipal al fet que exigeixi al Govern de la Generalitat de Catalunya 
l'abonament, a aquest Ajuntament, del deute pendent derivat de l'incompliment del seu compromís i 
obligació de finançament de les llars d´infants.  
 
TERCER.- Donar trasllat al Govern de la Generalitat, al Consell Escolar de Vallirana, a les llars 
d´infants  situades en el nostre Municipi i a les seves AMPAS. 

 
SR. E. GIRÁLDEZ: Amb aquesta moció demanen el que s´estava donant abans del 2011. S´estava pagant la llar per part 
de la Generalitat i quan puja el govern de CIU a la Generalitat al 2011 deixa de pagar progressivament, fins que finalment 
els 875 euros finals que queden es fa càrrec la Diputació. El que pretén aquesta moció es que es retorni de manera 
progressiva a pagar les quotes de les escoles bressol. 
 
Sra. M. ZAPATA: Votaran en contra d´aquesta moció perquè referint-se al Sr. Giráldez, diu que saben quina és la situació 
econòmica a Catalunya i que la moció que es va presentar al Parlament demanant 1.800 euros per nen/a és a hores d´ara 
totalment inassumible. Tant de bo que es pogués fer i que es pogués fer aviat. Però de moment els 1.800 euros 
consideren que és totalment inassumible. 
 
Sra. I. VILLAFAINA: Estan a favor de la moció perquè és un fragment d´una moció que es va presentar al Parlament  i 
comentar que des de la disposició final de la LEC hi hauria d´haver un augment progressiu dels recursos econòmics i 
precisament ha estat a la inversa. Si es mira el quadre d´evolució de les subvencions des del 2009, que sí que havia 1.800 
euros per alumne i que feia la Generalitat van baixar fins els 1.300, i fins i tot al 2011-2012 va haver un complement per 
part de Diputació per arribar als 1.800 euros i ara estem a 875 però en dos pagaments fraccionats, amb la qual cosa saps 
que tens el primer, però no saps si pots tenir el segon. Aquestes són les dades a dia d´avui. Pensen que des del 2009 
havia una memòria econòmica d´acompanyament de la LEC que deia que en quatre anys havia d´haver-hi un increment 
de 1.000 milions d´euros, que no ha estat. I en 8 anys, de 1.500 milions d´euros, que encara menys. I novament són 
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l´administració local i les famílies qui s´han de fer càrrec d´aquesta despesa, que a més en educació de 0 a 3 anys és 
imprescindible per a la conciliació de la vida laboral i familiar. Han parlat de tot el tema de la reforma horària i creu que 
això és una de les coses que s´ha de tenir molt en compte per poder portar al dia. Ja no és només un tema d´educació, 
sinó també de convivència i de cohesió social. La Generalitat no donen cap ajut econòmic, però en canvi sí que manté 
unes exigències tècniques bastant rígides, amb la qual cosa és complicat de portar. Simplement dir que al 2010 hi havia 
un pressupost de 1.000 milions d´euros i que actualment és de 0, amb uns pressupostos paralitzats a la Generalitat. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Dir a la Regidora Sra. M. Zapata que el que demana la moció és quelcom que ja es pagava abans, al 
2009 i al 2011, quan governava a la Generalitat un  govern tripartit. Per tant no s´està demanant res que no es fes abans: 
pagar les quotes de les escoles bressol. No sap quant suposa el finançament ara mateix Només dir que els pressupostos, 
trets el passat dimarts, parlen d´un augment a sanitat del 3,6%, d´un augment a educació de 4,8% i d´un augment en 
propaganda independentista a l´exterior del 48%. És a dir que per nosaltres els pilars bàsics són sanitat, educació i els 
serveis socials, i per qui governa a la Generalitat els pilars bàsics són la creació d´estructures d´Estat. 

 

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

 
 
NÚM. 14.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I DE LES JUNTES DE 
GOVERN LOCAL 
 
La Sra. Alcaldessa dóna compte dels Decrets del número 153 al número 272. 
La Sra. Alcaldessa dóna compte de les Juntes de Govern Local d´11 de febrer a 5 de maig de 2016. 

 
NÚM. 15.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA 
 
Sr. A. LLORCA 
 
Informa dels actes fets per part de la Regidoria de Joventut 

 
- La setmana internacional que es va fer a finals d´abril, destacant activitats com el dictat català, que va tenir un 

centenar de participants entre 12 i 75 anys: també la masterclass de zumba que es va posposar per pluja i va tenir 
més de 400 participants; i també l´èxit de la festa holi, posposada per pluja, i que va tenir més de 1.000 participants, 
amb la venda de 3.640 sobres. 

- Acte des de l´espai parroquial de Vallirana, al mercat de l´Alegria, que també va tenir molt d´èxit amb la novetat del 
Mercatfest, per joves a la nit. 

- Ara estan en període d´estudi intensiu a les aules del casal de joves, que han ampliat l´horari per tal de que els 
estudiants que preparin la selectivitat i els exàmens universitaris, puguin estudiar del 7 de maig al 22 de juny. 

- L´aula jove està treballant i ja té la programació d´activitats d´estiu per joves, que ja estan enllestides i també està 
treballant per la programació de les activitats joves de la festa major. 

- La iniciativa My First Job, anomenada abans, per fomentar la inserció laboral juvenil amb la contractació de joves a 
l´Ajuntament, que es publicaran les bases aquestes properes setmanes perquè s’iniciï aquest estiu 

 
Sr. A. LAFONT 
Informa de les actuacions de la Regidoria de Transport i Mobilitat, Via Pública, Habitatge i POUM 
 
- Voreres: Finalment tenen un parell d´estudis fets de dos barris, que ja tenen els pressupostos i en qüestió d´un 

parell o tres de setmanes ja podran començar a fer reposicions de voreres de parcel·les o solars patrimonials de 
l´Ajuntament. S´està fent per diferents barris i ja s´està en el moment de contractació. Tot això ve per crèdits amb 
interès 0. 

- Escoles: Ja s´havia parlat en el punt 4, que aquest any faran, acabant de planificar junt amb les escoles, totes 
aquelles inversions com manteniments que encara queden pendents. A efectes d´inversions tenen decretat ja, p.e. 
la claraboia de l´escola Pompeu Fabra. 
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- Asfaltats: Tant inversions com manteniments de molts barris, que realment estan en molt mal estat, amb trams de 
carrers sencers. 

 
 
 
Sra. N. RUIZ 
 
Informa de les actuacions de la Regidoria d´Ocupació, Comerç, Empresa, Consum i Turisme 
 
- S´ha iniciat la fase de formació del projecte Vallirana Emprèn amb una participació de 13 alumnes i que s´estendrà 

fins el 17 de juny. Del 20 de juny al 15 de juliol es durà a terme l´assessorament amb plans d´empresa. 

 
Sr. O. SUÑÉ 
 
Informa de les actuacions de la Regidoria de Seguretat i Medi Ambient, Innovació i Projectes 
 
- Es va celebrar la Junta Local de Seguretat el passat 22 d´abril de 2016. Encara que els fets coneguts de delictes va 

pujar un 6,5%, s´ha de dir que la dada, tot i ser negativa és positiva, ja que a la resta de Catalunya el percentatge 
encara va pujar més. Igual que els fets delictius van pujar en un 6,5%, en temes de detenció es va poder pujar un 
21%, resolent més els delictes que es produïen a Vallirana. Es va tractar la problemàtica que pateix, no només 
Vallirana, sinó també altres poblacions, sobre temes delictius d´ocupacions d´habitatges, que crea un nivell 
d´inseguretat a la ciutadania, però que s´està treballant per intentar pal·liar aquesta sensació d´inseguretat 
mitjançant accions de més vigilància per aquells llocs a on els ciutadans es senten més insegurs.  

 
Sra. I VILLAFAINA 
Informa de les actuacions de la Regidoria d´Educació i Pla contra el Fracàs Escolar 
 
- S´ha fet la preinscripció de les escoles bressol. Hi haurà 46 alumnes més i s´ha d´afegir els que ja estan matriculats 

a nivell 2 i que passaran a nivell 2-3. En principi pel curs vinent, a banda del tema matriculacions, hi hauria Barrufets 
un total de 55 infants i a Talaia un total de 54 infants. Això vol dir que exponencialment es va a l´alça en quant a 
matriculacions del proper curs. 

- Des de l´escola d´adults ja s´han fet les proves d´accés del cicle mitjà i cicle superior. El de cicle superior està 
pendent d´alguna reclamació, però en principi, dels 18 alumnes matriculats s´han examinat 10 perquè 6 han trobat 
feina i només 2 no han pogut compaginar el curs amb la feina. No ha suspès cap alumne. En el cas de les proves 
d´accés de cicle mitjà han aprovat 10 alumnes i 2 no han passat les proves d´accés. 

- Des de l´escola d´adults es fan també les proves de l´IOC (Institut Obert de Catalunya) que es fa també a distància i 
que aquest trimestre s´han matriculat 13 alumnes més. Sembla ser que hi ha més participació i més alumnes que 
volen accedir als estudis. 

- Dintre del projecte del full de ruta, que tenim la sort de ser un dels 6 municipis d´aquest any, d´un total de 16, s´han 
fet dos tallers amb molt alt grau de satisfacció i sembla ser que els resultats són molt bons pel que comentava la 
Diputació (“aprova la prova”, amb la participació de l´orientadora i d´un exalumne i l´altre taller de beques, a on 
també l´orientadora el que fa és explicar com demanar beques i una mica d´assessorament general). 

 
Sr. J.M. ARRABAL 

 
Informa de les actuacions de la Regidoria d´Esports i Cultura 
 
- Informa que la fira de Sant Jordi va ser novament un èxit de participació, amb la col·laboració de les entitats i de 

diverses botigues. Com a novetat, aquest any es va fer el dissabte, per coincidència, des de les 11 de matí fins les 
20 hores. Aquest horari va anar força bé perquè a les 19 hores va començar a ploure bastant fort i van finalitzar 
dintre de la Masia. La participació de La Faràndula, que van fer la lectura dels guanyadors del conte de Vallirana. I 
finalment van donar els premis del concurs de punt de llibre. 

- Del premi López Picó, com a novetat aquest any, es va fer al Casino per l´augment d´afluència. Es va donar el premi 
de recerca de l´Institut, per temes relacionats amb Vallirana. També van donar premis Puig Bernat a tercer i quart 
any d´ESO, per fomentar l´ escriptura i la lectura al món de les escoles. 

- També el premi Vila de Vallirana amb forta participació. 
- Destacar les 6 exposicions dels dos últims mesos, d´artistes locals, fomentant des del Pla d´Acció Cultural el 

sentiment de pertinença al poble. 
- Dues presentacions de llibres. 
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- Destacar de les entitats, l´obra Peter Pan del Teatre del Casino amb 600 persones de públic; els concerts de joves 
intèrprets de Vallirana de l´escola municipal, que ho va fer a la Masia; arrel de l´obertura per la tarda del molí fariner 
de la Masia, van en augment les visites, les visites guiades i tenen una gran acceptació. 

- S´està fent ara la presentació a les escoles del conte de “Vallirana, Quina Aventura!”. Avui mateix han estat a dues 
escoles, Campderrós i Pompeu Fabra, i els qui han anat han percebut el que ha agradat i és una manera de 
fomentar els llocs de Vallirana i la gent conegui Vallirana. 

- També informar que aquest mes de juliol, amb connexió directe amb el Liceu, es farà al parc dels Ocells, La 
Boheme. Està tothom convidat (es farà el 7 de juliol). 

Des de la Regidoria d´Esports: 
- Segueixen amb el taller d´entitats esportives de Vallirana, per fomentar una mica la gestió i una manera de trobar 

nous recursos per les entitats esportives. Els participants estan molt satisfets. Encara queden 5 sessions per 
finalitzar. 

- Destacar la jornada comarcal d´aeròbic, que es va fer al poliesportiu, amb 75 actuacions i 280 participants. 
- El tastet que va fer l´IES Vall d´Arús de primer de batxillerat al CEM. 
- En quant a les activitats que faran algunes entitats, destacar l´àrea de vol, que es farà del 27 de juny al 23 de juliol; i 

les cloendes de totes les entitats esportives que hi haurà a partir d´ara. 

 
Sra. R. GARCÍA 
 
Informa de les activitats de Serveis Socials, Sanitat, Cooperació, Igualtat i Fires i Festes 
 
- El passat 9 d´abril van signar un conveni amb la unió de botiguers per import de 13.000 euros amb targes de 

compra a establiments del municipi. D´això es beneficiaran 130 famílies amb un valor de 100 euros cadascuna. 
- Demà signen un acord amb La Caixa també, que fa una aportació de 10.000 euros pel tema de beques menjador. 
- A nivell de fires, comentar que el proper 18 i 19 de juny és la 5a Fira del Vi, a on s´espera la participació de tothom. 

Tenen 26 expositors. 
- La Unió de Botiguers aquest any ha fet una innovació, fent la primera Ruta de la Tapa del 9 al 12 de juny, i de la que 

s´espera que tingui una bona acollida. 
 
Sra. E. ROMERO 
 
Informa de les activitats de Recursos Humans, Serveis Generals i Participació Ciutadana i Transparència 
 
- En quant a participació ciutadana, explicar que s´han reunit amb els veïns del c/ Quatrecases i que, tal i com ja s´ha 

comentat abans en el propi Ple, que han plantejat diferents alternatives per poder pacificar el trànsit i conjuntament 
amb el Regidor de Seguretat prepararan un procés de participació, a on podran votar els propis veïns quines de les 
opcions presentades des de l´Ajuntament amb els tècnics, els hi afavoreix més i és el que decideixen ells. 

- Comunicar que en breu faran difusió del pla d´actuació municipal i aquesta difusió la faran després de les properes 
eleccions del 26 de juny. Convidar a l´oposició amb el que ha explicat el Sr. Arrabal, això de presentar el llibre a les 
escoles “Vallirana, Quina Aventura!”, que ella hi ha estat a nivell de Participació Ciutadana i juntament amb 
Educació i Cultura. Li han presentat als nens de P5 i de primer de Primària. És un conte preciós i ha sigut una 
decisió molt encertada del Tribunal que ha seleccionat aquest conte perquè s´integren tots els elements de 
patrimoni i cultura de Vallirana. I el drac Apocaleus, al que fa una menció. El proper dijous faran una presentació a 
l´Olivera i a la Ginesta i si algun Regidor de l´oposició hi vol venir a veure com es fa aquesta activitat, els hi convida 
perquè vinguin i participin d´aquesta activitat, que és molt bonica, i veure que tots els nens, que són el futur de 
Vallirana, s’il·lusionen amb aquest conte. 

- Plans d´ocupació: Els plans d´ocupació en el pressupost de 2016 tenen una partida destinada important. Es van 
presentar més de 270 instàncies per poder participar-hi. Ja s´han incorporat 6 persones. Ja s´han publicat llistes 
d´auxiliars administratives, l´auxiliar administrativa de compres i comptabilitat, els conserges, i properament es 
publicaran els agents cívics, els peons de neteja viaria, peó de jardineria, peó de la construcció, oficials de 
manteniment i oficial de la construcció. A Recursos Humans han estat molt engrescats amb els temes de selecció i 
de fer entrevistes. 
Han rebut una subvenció de la Diputació de 112.000 euros, que donaran feina a 15 persones del municipi i 
s´incorporaran a partir de l´1de juny. 

- Oferta pública d´ocupació: Informar que el tècnic mitjà de territori, que seria el coordinador/a, el 9 de maig es van fer 
les proves i dels 6 aspirants que van presentar instància per poder participar, 3 es van presentar a fer les proves, i 
un  ja ha sigut el candidat seleccionat que començarà en breu a treballar a l´Ajuntament i li desitgen molts èxits. 
A nivell de mobilitat interna administrativa havia la plaça de sergent i el dia 25 d´abril es va realitzar la prova de 
coneixements professionals, i l´únic aspirant la va passar. El 26 d´abril va passar el test psicotècnic i les proves 
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mèdiques i el dia 23 maig es reunia el tribunal qualificador per nomenar a l´aspirant que ha passat totes les proves i 
serà nomenat l´1 de juny de 2016. 
En quant a la plaça de personal funcionari interí enginyer/a, el 29 d´abril es van publicar al tauler d´anuncis i a la 
web, les bases reguladores del procés. Es podien presentar instàncies fins el dia 18 de maig i de moment no tenen 
data del tribunal qualificador, així que convida als candidats a estudiar força i poder passar el procés de selecció i 
crear una borsa. 
A la plaça de tècnic superior del cap de serveis econòmics i gestió tributària en règim de personal funcionari, s´han 
presentat 10 aspirants i encara no hi ha data d´oposició perquè encara no hi ha tribunal. 

- Van ofertar la plaça interina d´arquitecte, però aquesta, malauradament, cap dels aspirants presentats ha passat la 
prova teòrica, per tant ha quedat deserta. El que faran serà treure novament unes altres bases i donar un període 
més llarg per poder preparar-se més perquè volen el personal més qualificat i més preparat per aquest Ajuntament. 

- En quant als estudiants en pràctiques, dir que actualment tenen 2 estudiants dels cicles formatius de grau mitjà de la 
construcció fent les pràctiques fins el juny; i fa pocs dies han finalitat el seu període de pràctiques 2 tècniques 
d´educació infantil a les llars d´infants i una treballadora social. 

 
Sr. J. URREA 
 
Informa de les activitats de polítiques territorials i economia local, urbanisme i barris 
 
- Informar del tema del pavelló poliesportiu, que és un projecte de llarg recorregut i que té moltes etapes. S´ha 

superat una altra etapa: s´ha adjudicat a un equip d´arquitectes la realització d´un avantprojecte, que serà un previ 
per fer un plec per adjudicar el projecte executiu. Es van demanar pressupostos als qui es van presentar al concurs 
d´idees. Als 3 guanyadors dels 3 accèssits i s´ha adjudicat a l´oferta més avantatjosa, que era la més econòmica, i 
que ha sigut un dels equips que ha guanyat un dels accèssits. Aquest equip ara té un mes per realitzar 
l´avantprojecte. Amb l´avantprojecte es traurà un plec per adjudicar el projecte executiu. 

 
Sra. ALCALDESSA: 
 
- Informar que el passat dissabte es va fer una petita visita d´obres a la variant de Vallirana. Els hi van comunicar el 

divendres i van contactar amb els membres del Consistori i de la Comissió de la Variant. I ràpidament perquè des de 
el Ministeri comentaven que podien assistir 10 persones, i que seria visita sense premsa, per trobar-se propera a les 
eleccions generals del 26 de juny i que s´havia d´enviar el llistat de les persones que hi assistirien. Tots els Regidors 
de l´oposició van poder assistir-hi, més 3 persones de la Comissió de la Variant. Es va donar tota l´explicació, que 
va estar bastant correcta, i es van poder fer totes les preguntes que es van considerar, i es van respondre. Avui li ha 
trucat la Ministra en persona per preguntar com havia anat aquesta visita i que estaven a disposició per fer que les 
obres vagin avançant a bon ritme. Constatar que les obres avancen a bon ritme. Que s´han canviat els equips de 
treball i que ara s´està fent la part de destrossa del túnel. I que es veurà ara amb més feina a tota la part exterior de 
la zona de la Llibra, a on a final d´any acabarà de ser construïda una pasarel.la que unirà Eduard Toldrà amb 
l´Institut. Serà una obra molt visual i que donarà un altre espai nou de passeig i d´unió entre els barris. 

 
 

N. 16. PRECS I PREGUNTES 
 
 
Sr. E. GIRALDEZ: Només preguntar perquè el contracte amb Ecocaptura es va signar el 4 d´abril, 3 dies abans del Ple en 
que es va contemplar el cost dels contractes. Per què es va signar 3 dies abans de passar pel Ple? 
 
Sr. J. ÁVILA: En la mateixa línia, la problemàtica del porc senglar ha resultat ser un tema de molt debat al poble. I abans 
es parlava de participació i creuen que en aquest tema hi ha hagut poca participació. Principalment perquè es va portar al 
Ple un cop signat el contracte. Es va ficar en un paquet de modificacions de crèdit. Creuen que era un tema prou important 
com per debatre al Ple: no és un tema sovint al poble la invasió de porcs senglars. Va generar un debat al poble i 
l´Ajuntament després va canviar una mica la seva postura. Van fer un acte que pensaven que seria més de debat. Tots els 
ponents anaven en la mateixa línia, i creuen que al final tot estava dat i beneit, ja signat. Continua generant molts dubtes. 
Li va sorprendre que no es sabés quants porcs senglars hi ha encara i ja s´hagués signat un contracte amb Ecocaptura 
amb un pressupost determinat. I que a la llarga no es tinguin mesures per evitar que això es torni a produir. Vol saber 
quan s´executarà aquest contracte i quan es podrà donar per fet que ja s´ha solucionat el problema amb els porcs 
senglars. I demanar una solució en aquest sentit. 
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Sra. A. KIRCHNER: Fa temps es va parlar dels desfibril·ladors. Vol saber quants n´hi ha a Vallirana. Ho tornen a 
preguntar perquè seguint trobant a faltar un a la zona del casal de la gent gran i a la zona del camp de futbol. Consideren 
que les dues instal·lacions poden ser usuàries d´aquest desfibril·ladors. Els cotxes patrulla de la policia sembla que estan 
preparats per poder-los dur i sembla ser que no en porten. Vol saber si això pot estar previst perquè pot ser una mesura 
d´urgència molt eficaç en aquest sentit. 
Fa mesos es va parlar de la creació d´una comissió per atorgar noms als carrers que encara no en tenen. I vol saber si 
s´ha pogut avançar en aquest tema. No han rebut cap convocatòria i volen saber com esta això, i inclús s´atreveixen a 
proposar el nom de Vicenç Tarazona, primer Alcalde de Vallirana de la democràcia. 
No sap el temps que es triga a implementar l´aplicació de les mocions, però volen saber com està la moció “No puc 
esperar”. Volen que sigui el més ràpida possible i s´ofereixen a donar suport en el que faci falta. 
Vol saber a qui s´ha adjudicat l´avantprojecte del poliesportiu per tenir idea, si es pot saber. Els hi ha semblat entendre 
que s´ha triat l´oferta més avantatjosa econòmicament i imagina que també hi haurà altres criteris també importants, que 
voldrien conèixer. 
El Regidor ha parlat dels estudis per les voreres dels barris, i com han rebut queixes de veïns, vol saber si coincideix amb 
els seus barris , per estar segura i poder-ho explicar. 
 
Sr. J. URREA: La comissió dels noms dels carrers existeix però encara no s´ha reunit. No tenen data. S´ha de constituir, 
seure i començar a treballar en aquest sentit. A l´hora de prioritzar els temes del dia a dia, aquest sempre es va deixant. 
S´ha de fer, però sempre surten coses més importants. 
No s´enrecorda del nom de l´equip a qui s´ha adjudicat l´avantprojecte del poliesportiu, però els hi passarà. Es va 
demanar pressupost als 6 participants, i un cop van arribar els pressupostos van creure que no era suficient tenir en 
compte només el preu. Van decidir demanar el currículum de tots els arquitectes que signaven el pressupost, per 
acreditar-ne l´experiència. Eren equips molt joves, que està bé, i tots han de tenir l´oportunitat de participar-hi, però potser 
van veure una certa carència al no tenir un projecte darrera que recolzi la seva carrera professional. Els hi va sorprendre 
perquè el més econòmic va presentar projectes realitzats per ell i que li donava una certa solvència, amb una sèrie de 
projectes darrera. Els hi dirà als Regidors de l´oposició exactament qui és aquest equip, que era un dels 3 accèssits, però 
que ara no recorda el nom. 
 
Sr. A. LAFONT: Vol fer un petit aclariment del tema de les voreres dels barris. Tenen 2 actuacions a fer: 
- Una, és una qüestió de manteniment, amb un personal que ara vindrà, que són aproximadament uns 11 operaris, 

que està previst que facin els barris confrontants al centre, en un concepte de manteniment o de petites reposicions 
de zones de voreres. Que s´està acabant de planificar, però tindran equips de matins i tardes, de jornades laborals 
de 5 hores. Estaran durant tot un mes en un barri fent totes aquestes reparacions. 

- I l´altre concepte és el tema de les voreres que començaran a fer: voreres que no existeixen de parcel·les o solars 
patrimonials de l´Ajuntament, que estan molt disperses per tots els barris i que ara mateix tenen una adjudicació 
pels barris de Vallirana Parc i La Pinatella. Estan acabant els estudis de Pla del Pèlac, Les Bassioles i Selva Negra, 
que són els 5 barris més deteriorats en concepte de voreres. Aquest és un primer paquet, que engegaran en una 
setmana o 15 dies, donant les adjudicacions pertinents. I estan estudiant 5 barris més que tenen les seves voreres 
que no estan en condicions, però els que estan realment en molt mal estat són els 5 primers que ha comentat. Ho 
estan fent ells amb els tècnics propis i demanant els preus pertinents. 

 
Sra. R. GARCÍA: :Respecte a la moció “No puc esperar” està previst que surti a la propera revista, després de les 
eleccions i demanaran els díptics que es repartiran a les botigues. 
 
Sr. J. ARRABAL: Del tema desfibril·lador dir que és un tema que han treballat, han tingut diverses reunions amb 
empreses que ho porten, i ara estan decidint els llocs a on poden anar. Té entès que el CEM es una de les destinacions. I 
també posar-ho a la Guardia Urbana. Però és qüestió de tancar-ho. 
 
Sr. O. SUÑÉ: Sobre la pregunta del que es va aprovar al Ple, va ser una modificació de crèdit per poder fer correctament 
l´assignació de la factura a una partida pressupostària. No significa que estiguessin aprovant la contractació d´Ecocaptura. 
Era una contractació per contracte menor, que segons marca la llei de contractes, a petició d´uns pressupostos s´aprova 
en Junta i a partir d´aquí s´efectua el contracte amb aquesta empresa. El que sí van fer és, ja que havia de sortir d´una 
partida de contingències i crear una partida nova, per poder assignar la factura sobre aquella partida. És un tema legal per 
seguir amb rigor les exigències de l´interventor en matèria de pressupost. 
En quant a la participació, dir que són favorables a fer participació, però també hi ha circumstàncies en que s´han de 
prendre decisions i actuar, per responsabilitat. 
En quant a les propostes fetes de donar explicacions com Ajuntament, estaven previstes, perquè ja sabien que anava a 
crear debat perquè s´havien de prendre mesures per no ferir sensibilitats, i per això hi havia xerrades. El debat anava 
dirigit cap a un sentit, però ja ho van explicar per activa i per passiva i les persones que estaven aquí ho van entendre. La 
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norma actualment deixa poc marge de maniobra. Pot agradar més o menys, a ell tampoc li agrada però el marc legal l´han 
de complir. En quant a solucions a mig termini, dir que després de la xerrada van poder contactar amb membres de la 
UAB, i estan treballant en un conveni, amb totes les propostes plantejades, en el que es vol tractar principalment la 
conscienciació ciutadana del que no s´ha de fer per tal de que no tornin a baixar, l´estudi del comportament dels porcs 
senglars de Vallirana, i també la incidència per poder tenir una comunicació, inclús el poder estudiar les propostes que es 
van fer de diferents actuacions, com els repel·lents. El marc legal deixa un marge de maniobra limitat i es va explicar, per 
part de Responsables del Dpt. d´Agricultura Ramaderia i Pesca, membres de l´UAB, gent convidada del projecte que 
estan fent a Matadepera, Sant Cugat... sobre el tema de l´esterilització, que és un projecte pilot i encara no es tenen 
dades per poder determinar que això funciona, encara estan en estudi. Dilluns després de la conversa amb l´UAB i 
Ecocaptura, que també està participant en aquet conveni a tres bandes, per poder trobar solucions, té una reunió amb el 
tècnic de la Diputació perquè ajudin a buscar finançament i portar a terme aquestes propostes. Estan treballant a mig/llarg 
termini, però a curt termini s´han de fer accions encara que no ens agradi. 
 
 

I sense cap més tema a tractar, la senyora alcaldessa aixeca la sessió quan són les 23:40 hores. 
Dono fe que de la sessió s’estén aquesta acta. 


