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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE ORDINARI DE 
L’AJUNTAMENT EL DIA 28 DE GENER DE 2016 
 

 

Vallirana, 28 de gener 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 pel secretari, Sr. Pablo Fernández Fernández. 
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S´excusa l´interventor municipal, Sr. Javier Goytisolo Marquínez, 
 
Oberta la sessió per la presidència, i un cop comprovada l´existència del quòrum que cal perquè 
pugui ésser iniciada, a les 20 hores, es passa a tractar els assumptes inclosos a l´Ordre del Dia: 
 
La Sra. Alcaldessa demana un minut de silenci en memòria de totes les persones que han mort 
els últims mesos per intentar arribar a l´Europa somiada, però que s´està convertint en una terra 
poc acollidora pels refugiats. Així expressarem el rebuig cap a aquestes morts, el suport cap a 
totes les persones refugiades que fugen dels països en guerra i dels conflictes. I també 
expressar la nostra indignació cap a aquelles administracions que, tenint competències i podent 
fer actuacions per tal d´evitar aquestes morts, no ho estan fent. 
 
(minut de silenci) Aplaudiments 
 
 

N. 1.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DEL PLE 
EXTRAORDINARI DE 21 DE NOVEMBRE DE 2015 I DEL PLE ORDINARI DE 26 
DE NOVEMBRE DE 2015 
 
La senyora alcaldessa demana si hi ha alguna esmena a l´acta del ple extraordinari de 21 de 
novembre de 2015 i dóna la paraula al Regidor Sr. Omar Rodríguez. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Més que una esmena és un aclariment del sentit del seu vot. Diu que votarà abstenció perquè 
no va poder assistir a aquest ple per motius personals i per coherència votarà abstenció. 
 

VOTACIÓ: Queda aprovada per MAJORIA amb els vots a favor de PSC, ERC, CIU, Sí es pot 
Vallirana i Ciutadans, i l´abstenció de Junts per Vallirana. 
 
La senyora alcaldessa demana si hi ha alguna esmena a l´acta del ple ordinari de 26 de 
novembre de 2015. 
 
VOTACIÓ: Queda aprovada per UNANIMITAT. 
 
 

N. 2.- ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L´ORDENANÇA 
REGULADORA DE LA CREACIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL DE L´AJUNTAMENT DE VALLIRANA 
 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. O. Suñé. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atès que l´Ajuntament de Vallirana ha realitzat l´auditoria bianual de protecció i seguretat de 
dades de caràcter personal. 
 
Atesa la necessitat d´adequar-nos a la LOPD, s´ha preparat l´Ordenança de creació, modificació 
i supressió de fitxers. 
 
FONAMENTS DE DRET 
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Atès el que regula l´art. 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de 
dades de caràcter personal, en quant a creació, modificació o supressió dels fitxers de les 
administracions públiques. 
 
Atès el que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local en 
relació al procediment general d’elaboració i aprovació d’Ordenances i Reglaments.  
 
Com sigui que el procediment d’aprovació n’exigeix l’aprovació inicial, la submissió a informació 
pública i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 
Atès que es requereix l’aprovació per majoria simple, per aplicació de l’article 47 de la Llei 
reguladora de bases del règim local. 
 
Atès que, en base als articles 49, 70.2 de la LBRL, l’article 178 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, disposen 
el procediment d’aprovació i regulen que hi haurà l’aprovació definitiva amb caràcter automàtic si 
no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als 
interessats subsegüent a l’aprovació inicial. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 21 de Gener de 2016, 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment l´Ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades de 
caràcter personal de l´Ajuntament de Vallirana, el text del qual és el següent: 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L’AJUNTAMENT 

DE VALLIRANA 

 
Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 28 de Gener de 2016, per la qual s’ aprova 
la creació de fitxers de dades de caràcter personal. 
 
Article 1. Fonaments legals 
 
L’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, preveu que la creació, 
modificació i supressió dels fitxers de les administracions públiques només podran fer-se per mitjà de disposició general 
publicada  al Butlletí Oficial de l’Estat o diari oficial corresponent. 
 
L’article 3 de la Llei 32/2010, de l’ 1 d’ octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades estableix que la Corporació Local 
queda sotmesa sota l’àmbit competencial de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en matèria de Protecció de Dades 
 
D’acord amb els termes previstos en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local, i en el seu cas, en la 
legislació autonòmica. 
 
Vista la Recomanació 1/2011 de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades sobre la creació, modificació i supressió de fitxers de 
dades de caràcter personal de titularitat pública. 
 
Article 2. Objecte 
 
La present ordenança té per objecte aprovar: 

- la creació dels fitxers que estan relacionats de l’Annex 1 al 14. 
- la modificació del fitxer que està relacionat a l’Annex 15 i 17. 
- la supressió dels fitxers que estan relacionats de l’ Annex 17 al 53. 

 
Article 3. Publicació i entrada en vigor. 
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La present ordenança es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i entrarà en vigor al dia següent de la seva 
publicació. 
 
 
Vallirana, a 28 de Gener de 2016. 
 
 
 

 
 
 
Annex 1. Creació del fitxer EXPEDIENTS I PROCEDIMENTS MUNICIPALS 
 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Vallirana 
- Denominació de l’ens: Ajuntament 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P0829600F 
- Domicili: Major, 329-331 
- Codi postal. Localitat: 08759 Vallirana 
- Província: Barcelona 
- País: Espanya 
- Telèfon: 93-6830810 
- Fax: 93-6832897 
- Email: info@vallirana.cat 
 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: Expedients i procediments municipals. 
- Finalitat del fitxer: Gestió dels expedients i procediments administratius relacionats amb les competències municipals. 
- Usos previstos:  Procediment administratiu. 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Subjectes interessats en el procediment.  
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i altres documents en suport 
paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita. Signatura electrònica. 
Correu electrònic.  
- Dades relatives a la comissió d’ infraccions penals o administratives: Infraccions administratives. 
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Mitjà. 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Altres destinataris de cessions: Altres Administracions públiques competents en la matèria. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 

Oficina d’ atenció al ciutadà de l’Ajuntament, c/ Major, 329, 08759 Vallirana. 
  
 
Annex 2. Creació del fitxer GESTIÓ ECONÒMICA I COMPTABLE 
 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Vallirana 
- Denominació de l’ens: Ajuntament 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P0829600F 
- Domicili: Major, 329-331 
- Codi postal. Localitat: 08759 Vallirana 
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- Província: Barcelona 
- País: Espanya 
- Telèfon: 93-6830810 
- Fax: 93-6832897 
- Email: info@vallirana.cat 
 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: Gestió econòmica i contractació. 
- Finalitat del fitxer: Gestió de les activitats econòmiques, comptables i de contractació administrativa en l'àmbit de les funcions 
pròpies de l'Ajuntament. 
- Usos previstos: Gestió econòmica. 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Administracions públiques. Registres públics. 
- Col·lectius o categories d'interessats: Creditors, proveïdors de béns i serveis, licitadors i contractistes. 
- Procediment de recollida de dades: Formularis, impresos i altres documents en suport paper o per transmissió electrònica, via 
pàgina web o correu electrònic. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita. Signatura electrònica. 
Correu electrònic. 
- Altres tipus de dades:  Dades econòmiques, financeres i d’ assegurances (dades bancàries) 
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Altres destinataris de cessions:  Altres Administracions públiques competents en la matèria. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 

Oficina d’ atenció al ciutadà de l’Ajuntament, c/ Major, 329, 08759 Vallirana. 
 
 
Annex 3. Creació del fitxer RELACIONS INSTITUCIONALS 

 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Vallirana 
- Denominació de l’ens: Ajuntament 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P0829600F 
- Domicili: Major, 329-331 
- Codi postal. Localitat: 08759 Vallirana 
- Província: Barcelona 
- País: Espanya 
- Telèfon: 93-6830810 
 
- Fax: 93-6832897 
- Email: info@vallirana.cat 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: Relacions Institucionals. 
- Finalitat del fitxer: Manteniment de l'agenda i la informació de contacte sobre col·laboració administrativa, relacions polítiques, 
contactes protocol·laris i gestió de les diferents activitats dels càrrecs polítics. 
- Usos previstos:  Relacions institucionals. 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Administracions públiques. Registres públics. 
- Col·lectius o categories d'interessats: Persones de contacte. Càrrecs electes. Càrrecs públics. 
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i altres documents en suport 
paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
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- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Correu electrònic. 
- Altres tipus de dades: Dades acadèmiques i professionals (formació, titulacions). Dades d’ocupació laboral (càrrec electe / 
públic. Professió i empresa o entitat). 
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Altres destinataris de cessions:  Altres Administracions públiques competents en la matèria. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 

Oficina d’ atenció al ciutadà de l’Ajuntament, c/ Major, 329, 08759 Vallirana. 
 
 
Annex 4. Creació del fitxer REGISTRE D’UNIONS ESTABLES DE PARELLA 
 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Vallirana 
- Denominació de l’ens: Ajuntament 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P0829600F 
- Domicili: Major, 329-331 
- Codi postal. Localitat: 08759 Vallirana 
- Província: Barcelona 
- País: Espanya 
- Telèfon: 93-6830810 
- Fax: 93-6832897 
- Email: info@vallirana.cat 
 
DENOMINACIÓ, FINALITAT I USOS PREVISTOS DEL FITXER 
- Nom del fitxer: Registre d’ unions estables de parella. 
- Finalitat: Gestió del Registre d'Unions Estables de Parella a efectes administratius i legals. 
- Usos previstos: Altres registres administratius. 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d'interessats:  Persones inscrites en el Registre. 
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i altres documents en suport 
paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 
 
ESTRUCTURA BÀSICA I TIPUS DE DADES PERSONALS INCLOSES EN EL FITXER  
- Dades identificatives: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Correu electrònic. Telèfon. Signatura manuscrita. Signatura 
electrònica. 
- Altres tipus de dades: Dades de característiques personals (sexe, data de naixement). Dades de circumstàncies socials (Nº 
SS). 
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic. 
 
CESSIONS O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Altres destinataris de cessions: Altres Administracions públiques competents en la matèria. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 

Oficina d’ atenció al ciutadà de l’Ajuntament, c/ Major, 329, 08759 Vallirana. 
 
 
Annex 5. Creació del fitxer SERVEIS D'ATENCIÓ CIUTADANA 
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RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Vallirana 
- Denominació de l’ens: Ajuntament 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P0829600F 
- Domicili: Major, 329-331 
- Codi postal. Localitat: 08759 Vallirana 
- Província: Barcelona 
- País: Espanya 
- Telèfon: 93-6830810 
- Fax: 93-6832897 
- Email: info@vallirana.cat 
 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: Serveis d'atenció a la ciutadania. 
- Finalitat del fitxer: Gestió del servei municipal d'atenció ciutadana en els Punts d'Atenció al Ciutadà. 
- Usos previstos:  Atenció al ciutadà. 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Usuaris del SAC de l'Ajuntament. 
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i altres documents en suport 
paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita. Signatura electrònica.  
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic. 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Altres destinataris de cessions:  Altres Administracions públiques competents en la matèria. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 

Oficina d’ atenció al ciutadà de l’Ajuntament, c/ Major, 329, 08759 Vallirana. 
 
 
 
 
Annex 6. Creació del fitxer REGISTRE DE BÉNS I ACTIVITATS 
 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Vallirana 
- Denominació de l’ens: Ajuntament 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P0829600F 
- Domicili: Major, 329-331 
- Codi postal. Localitat: 08759 Vallirana 
- Província: Barcelona 
- País: Espanya 
- Telèfon: 93-6830810 
- Fax: 93-6832897 
- Email: info@vallirana.cat 
 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: Registre de béns i activitats. 
- Finalitat del fitxer: Gestió de la declaració d’activitats, béns i drets patrimonials de càrrecs electes i membres no electes de la 
Junta de Govern Local.  
- Usos previstos:  Altres registres administratius. 
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ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d'interessats:  Càrrecs electes i membres no electes de la Junta de Govern Local. 
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i altres documents en suport 
paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita. Signatura electrònica. 
Correu electrònic. 
- Altres tipus de dades: Dades d’ ocupació laboral (càrrec electe/  públic). Dades econòmiques, financeres i d’ assegurances 
(dades patrimonials). 
- Dades especialment protegides: ideologia. 
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Alt. 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Altres destinataris de cessions:  Altres Administracions públiques competents en la matèria. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 

Oficina d’ atenció al ciutadà de l’Ajuntament, c/ Major, 329, 08759 Vallirana. 
 
 
Annex 7. Creació del fitxer GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Vallirana 
- Denominació de l’ens: Ajuntament 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P0829600F 
- Domicili: Major, 329-331 
- Codi postal. Localitat: 08759 Vallirana 
- Província: Barcelona 
- País: Espanya 
- Telèfon: 93-6830810 
- Fax: 93-6832897 
- Email: info@vallirana.cat 
 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: Gestió Tributària. 
- Finalitat del fitxer: Gestió de la generació, liquidació i cobrament dels tributs de competència municipal. 
- Usos previstos: Recaptació tributària. 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Registres públics. Administracions públiques. Fonts 
accessibles al públic. 
- Col·lectius o categories d'interessats: Contribuents i persones físiques presumptament infractores. 
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i altres documents en suport 
paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades relatives a la comissió d’ infraccions penals o administratives: Infraccions administratives. 
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita. Signatura electrònica. 
Correu electrònic. 
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic. 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Altres destinataris de cessions:  Administració tributària.  
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TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 

Oficina d’ atenció al ciutadà de l’Ajuntament, c/ Major, 329, 08759 Vallirana. 

 

 
Annex 8. Creació del fitxer EDUCACIÓ 
 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Vallirana 
- Denominació de l’ens: Ajuntament 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P0829600F 
- Domicili: Major, 329-331 
- Codi postal. Localitat: 08759 Vallirana 
- Província: Barcelona 
- País: Espanya 
- Telèfon: 93-6830810 
- Fax: 93-6832897 
- Email: info@vallirana.cat 

 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: Educació. 
- Finalitat del fitxer: Gestió de les diferents activitats de prestació del servei públic d'educació que realitza l'Ajuntament en 
exercici de les seves competències i funcions educatives. 
- Usos previstos:  Educació infantil i primària. Beques i ajuts a l’ estudi. 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Origen de les dades: El propi interessat o els seus progenitors o tutors/ores legals. Altres administracions públiques. 
- Col·lectius o categories d'interessats: Alumnes i pares o tutors en l’àmbit del servei públic d’educació. 
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i altres documents en suport 
paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades especialment protegides: Salut. Religió. 
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita. Signatura electrònica. 
Correu electrònic. Imatge. 
- Altres tipus de dades: Dades de característiques personals (sexe, data de naixement, nacionalitat). Dades acadèmiques i 
professionals (formació, titulacions). 
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Alt. 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Altres destinataris de cessions:  Altres Administracions públiques competents en la matèria. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 

Oficina d’ atenció al ciutadà de l’Ajuntament, c/ Major, 329, 08759 Vallirana. 
 
 
Annex 9. Creació del fitxer REGISTRE CENSAL D’ANIMALS DE COMPANYIA I GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS. 
 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Vallirana 
- Denominació de l’ens: Ajuntament 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P0829600F 
- Domicili: Major, 329-331 
- Codi postal. Localitat: 08759 Vallirana 
- Província: Barcelona 
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- País: Espanya 
- Telèfon: 93-6830810 
- Fax: 93-6832897 
- Email: info@vallirana.cat 

 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: Registre censal d’ animals de companyia i gossos potencialment perillosos. 
- Finalitat del fitxer: Manteniment del Registre censal d’animals de companyia i gossos potencialment perillosos (Gestió de les 
llicències per a la tinença d’animals potencialment perillosos per a les que es necessari el certificat d’aptitud psicològica dels 
propietaris, certificat de penals). 
- Usos previstos:  Altres registres administratius. 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Administracions públiques.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Propietaris d’ animals de companyia. Propietaris d’animals potencialment perillosos. 
 - Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i altres documents en suport 
paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 

 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades especialment protegides: Salut.  
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Signatura manuscrita. Signatura electrònica. Telèfon. 
Correu electrònic. 
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Alt. 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Altres destinataris de cessions:  Altres Administracions públiques competents en la matèria. 

 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 

Oficina d’ atenció al ciutadà de l’Ajuntament, c/ Major, 329, 08759 Vallirana. 
 
 
 
 
Annex 10. Creació del fitxer GESTIÓ DE PERSONAL 

RESPONSABLE DEL FITXER 

RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Vallirana 
- Denominació de l’ens: Ajuntament 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P0829600F 
- Domicili: Major, 329-331 
- Codi postal. Localitat: 08759 Vallirana 
- Província: Barcelona 
- País: Espanya 
- Telèfon: 93-6830810 
- Fax: 93-6832897 
- Email: info@vallirana.cat 
 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: Gestió de Personal. 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió i manteniment de les relacions amb el personal al servei de l’Ajuntament i 
realització dels processos habituals de gestió de RRHH. 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. 
- Col·lectius o categories d'interessats: Empleats municipals i candidats a processos de selecció d’accés a l’ocupació pública 
convocats per l’Ajuntament. Voluntaris. 
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i altres documents en suport 
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paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. NºSS / Mutualitat. Adreça. Telèfon. Correu electrònic. Nº Registre 
de personal. Signatura manuscrita/ Signatura electrònica. 
- Dades especialment protegides: Salut, afiliació sindical. 
- Altres tipus de dades:  Dades acadèmiques i professionals, Dades d’ocupació laboral. 
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Alt 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Altres destinataris de cessions: Les previstes pels articles 11.2, 21.1, 22.2 i 22.3 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 

Oficina d’ atenció al ciutadà de l’Ajuntament, c/ Major, 329, 08759 Vallirana. 
 
 
Annex 11. Creació del fitxer REGISTRE D’ENTITATS 
 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Vallirana 
- Denominació de l’ens: Ajuntament 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P0829600F 
- Domicili: Major, 329-331 
- Codi postal. Localitat: 08759 Vallirana 
- Província: Barcelona 
- País: Espanya 
- Telèfon: 93-6830810 
- Fax: 93-6832897 
- Email: info@vallirana.cat 

 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: Registre d’entitats 
- Finalitat del fitxer: Gestió del Registre d’Entitats vinculades a l’Ajuntament. 
- Usos previstos:  Promoció econòmica 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Representats de persones jurídiques vinculades a l'Ajuntament.  
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i altres documents en suport 
paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 

 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Signatura manuscrita. Signatura electrònica. Telèfon. 
Correu electrònic. 
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic. 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Altres destinataris de cessions:  Altres Administracions públiques competents en la matèria. 

 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 

Oficina d’ atenció al ciutadà de l’Ajuntament, c/ Major, 329, 08759 Vallirana. 
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Annex 12. Creació del fitxer USUARIS DE SERVEIS MUNICIPALS 

RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Vallirana 
- Denominació de l’ens: Ajuntament 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P0829600F 
- Domicili: Major, 329-331 
- Codi postal. Localitat: 08759 Vallirana 
- Província: Barcelona 
- País: Espanya 
- Telèfon: 93-6830810 
- Fax: 93-6832897 
- Email: info@vallirana.cat 
 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: Usuaris de serveis municipals. 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió dels diferents serveis municipals de l'Ajuntament utilitzats pels usuaris.  
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. 
- Col·lectius o categories d'interessats: Usuaris de serveis municipals.  
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i altres documents en suport 
paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Correu electrònic. Signatura manuscrita. 
Signatura electrònica.  
- Altres tipus de dades:  Dades de característiques personals, Dades acadèmics i professionals, Dades d’ocupació laboral. 
Dades bancàries. 
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Altres destinataris de cessions:  Altres Administracions públiques competents en la matèria. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 

Oficina d’ atenció al ciutadà de l’Ajuntament, c/ Major, 329, 08759 Vallirana. 
 
 
Annex 13. Creació del fitxer Gestió, expedients i actuacions Policia Local. 
 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Vallirana 
- Denominació de l’ens: Ajuntament 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P0829600F 
- Domicili: Major, 329-331 
- Codi postal. Localitat: 08759 Vallirana 
- Província: Barcelona 
- País: Espanya 
- Telèfon: 93-6830810 
- Fax: 93-6832897 
- Email: info@vallirana.cat 
 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: Vigilància municipal. 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió  de la informació amb finalitats policials, derivada de les actuacions 
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policials. 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Altres persones físiques. Administracions públiques. 
Registres públics.  
- Col·lectius o categories d'interessats: Persones incloses en expedients de la Policia Local amb fins policials. 
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i altres documents en suport 
paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Marques físiques. Direcció. Signatura / Empremta. Telèfon. Imatge 
/ Veu. 
- Dades especialment protegides: Origen racial o ètnic. Salut. Vida sexual  
- Altres categories de dades: Dades de característiques personals i socials relacionades amb les actuacions policials. 
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Alt 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Altres destinataris de cessions:  Altres Administracions públiques competents en la matèria. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 

Oficina d’ atenció al ciutadà de l’Ajuntament, c/ Major, 329, 08759 Vallirana. 
 

Annex 14. Creació del fitxer BENESTAR SOCIAL  
 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Vallirana 
- Denominació de l’ens: Ajuntament 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P0829600F 
- Domicili: Major, 329-331 
- Codi postal. Localitat: 08759 Vallirana 
- Província: Barcelona 
- País: Espanya 
- Telèfon: 93-6830810 
- Fax: 93-6832897 
- Email: info@vallirana.cat 
 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: Benestar Social. 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió dels expedients de serveis socials d’atenció primària municipal, en l’àmbit 
de les competències atribuïdes per la legislació reguladora del sistema públic de serveis socials. 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Altres persones físiques. Registres públics. 
Administracions públiques 
- Col·lectius o categories d'interessats: Usuaris dels diversos serveis socials municipals. 
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i altres documents en suport 
paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Correu electrònic. Telèfon. Signatura manuscrita. 
Signatura electrònica. 
- Dades especialment protegides: Dades d'origen racial o ètnic i salut. 
- Altres categories de dades: Dades de característiques personals, Dades de circumstàncies socials, Dades acadèmiques i 
professionals, Dades econòmiques. 
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Alt 
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CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Altres destinataris de cessions: Les previstes pels articles 11.2, 21.1, 22.2 i 22.3 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 

Oficina d’ atenció al ciutadà de l’Ajuntament, c/ Major, 329, 08759 Vallirana. 
 

Annex 15. Modificació del fitxer PADRÓ D’HABITANTS (TAO) 

- Codi d'inscripció: - 
 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom del fitxer:  Padró d’habitants. 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Cessions: Jutjats, Cossos i Forces de seguretat de l’estat. 
- Altres destinataris de cessions:  Altres Administracions públiques competents en la matèria. 
 
 
Annex 16. Modificació del fitxer REG ENTRADA/SORTIDA (TAO) 
- Codi d'inscripció: - 
 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom del fitxer:  Registre d’entrada i sortida de documents. 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Altres destinataris de cessions:  Altres Administracions públiques competents en la matèria. 
 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguretat adoptat: Alt 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: telèfon, signatura. 
- Altres tipus de dades: circumstàncies socials. 
 
 
Annex 17. Modificació del fitxer XALOC AJUNTAMENT DE VALLIRANA 
 
- Codi d'inscripció: - 
 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom del fitxer:  Promoció econòmica. 
 
 
Annex 18. Supressió del fitxer APLICACIÓ D’ACTIVITATS 
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Entitats” i /o “Expedients i Procediments Municipals”. 
 

Annex 19. Supressió del fitxer APLICACIÓ D’OBRES 
 
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Expedients i procediments municipals”. 
 

Annex 20. Supressió del fitxer EUROSICAL COMPTABILITAT SPAI 
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- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Gestió econòmica i comptable”. 
 

Annex 21. Supressió del fitxer AVALUACIÓ LLOCS DE TREBALL 
 
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Gestió de Personal”. 
 

Annex 22. Supressió del fitxer BASE DADES EMPRESAS I COMERÇOS 
 
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Entitats”. 
 
 
Annex 23. Supressió del fitxer BASE DADES TERCERS (TAO BUROWIN) 
 
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Entitats”. 
 
 
Annex 24. Supressió del fitxer BENEFICIARIS FONS ALIMENTS 
 
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Benestar Social”. 
 
 
Annex 25. Supressió del fitxer BRIGADA 
 
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Gestió de Personal”. 
 

Annex 26. Supressió del fitxer COMPTABILITAT 
 
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Gestió Econòmica i Comptable”. 
 
 
Annex 27. Supressió del fitxer DADES COMPLEMENTARIES CONTRIBUENTS 
 
- Codi d'inscripció: - 
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- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Gestió tributaria”. 
 
 
Annex 28. Supressió del fitxer DEMANDES SOL/IORO 
 
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Gestió de Personal”. 
 
 
Annex 29. Supressió del fitxer ENTITATS (PUBLIC) 
 
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Entitats”. 
 
 
Annex 30. Supressió del fitxer ALUMNES 
 
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Educació”. 
 
 
Annex 31. Supressió del fitxer CAIXA PENEDÈS 
 
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Ja no existeix la finalitat que va motivar la obtenció de les dades. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix seran cancel·lades. 
 
 
Annex 32. Supressió del fitxer CONCURS POESIA  
 
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Ja no existeix la finalitat que va motivar la obtenció de les dades. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix seran cancel·lades. 
 
 
Annex 33. Supressió del fitxer FITXER CORRESPONDENCIA  
 
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització de fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Educació”. 
 
 
Annex 34. Supressió del fitxer D’AJUTS 
 
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització de fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Benestar Social”. 



Pàgina 17 de 44 

 

 
 
Annex 35. Supressió del fitxer LIQUIDACIÓ QUOTES 
 
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Gestió Tributària”. 
 
 
Annex 36. Supressió del fitxer PROVEÏDORS 
 
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Gestió Econòmica i comptable”. 
 
 
Annex 37. Supressió del fitxer PARCIALS 
  
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Gestió Econòmica i comptable”. 
 
Annex 38. Supressió del fitxer ALUMNES DL1 
  
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Educació”. 
 
 
Annex 39. Supressió del fitxer D’EXPERTS 
  
- Codi d'inscripció: - 
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Entitats”. 
 

Annex 40. Supressió del fitxer GEO 
  
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Promoció Econòmica”. 
 

Annex 41. Supressió del fitxer GISSAP 
  
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Benestar Social”. 
 
 
Annex 42. Supressió del fitxer HISTORIC D’ATESTATS 
  
- Codi d'inscripció: - 
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- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Policia Local”. 
 

Annex 43. Supressió del fitxer INTERESATS CURSOS 
  
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Usuaris de serveis municipals”. 
 

Annex 44. Supressió del fitxer LLICENCIES ACTIVITATS I PERMISOS OBRES (TAO-WINFLOW-PAC) 
  
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Expedients i procediments municipals”. 
 

 

Annex 45. Supressió del fitxer MEMÒRIA DEL CURS 
  
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Educació”. 
 

Annex 46. Supressió del fitxer NÒMINA 
  
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Gestió de Personal”. 
 

Annex 47. Supressió del fitxer PADECA 2.0 
  
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Gestió Tributària”. 
 

Annex 48. Supressió del fitxer PADRONS FISCALS (TAO GTWIN) 
  
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Gestió Tributària”. 
 

Annex 49. Supressió del fitxer PROJECTES LOTS 
  
- Codi d'inscripció: - 
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- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Urbanisme”. 
 

Annex 50. Supressió del fitxer ROBOPOL 
  
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Policia Local”. 
 
 
Annex 51. Supressió del fitxer SOS 12  
 
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Ja no existeix la finalitat que va motivar la obtenció de les dades. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix seran cancel·lades. 
 
 
 
Annex 52. Supressió del fitxer TEMPO 
  
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Gestió de Personal”. 
 
 
Annex 53. Supressió del fitxer REGIDORS 
  
- Codi d'inscripció: - 
 
- Motiu de la supressió: Reorganització dels fitxers. 
- Destí de la informació i previsions adoptades per a la seva destrucció: Les dades personals que conté el fitxer que es 
suprimeix s' integraran en el fitxer de nova creació “Relacions Institucionals”. 

 
 
SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord i el text de l´Ordenança reguladora de 
la creació de fitxers de dades de caràcter personal de l´Ajuntament de Vallirana pel termini mínim 
de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció 
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. 
El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la última publicació de 
l’Anunci al BOP. 
 
TERCER.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència als interessats, l´Ordenança que ara s’aprova inicialment 
quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 
directament a la seva publicació. 
 
Sr. O. SUÑÉ: És una ordenança interna, que regeix i obliga a tenir un procediment de creació de fitxers amb dades 
personals. Ve obligat per la llei de protecció de dades. 
 

VOTACIÓ: Queda aprovat per UNANIMITAT. 
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N. 3.- ACORD DE NOMENAMENT DE MEMBRES DEL CONSELL ECONÒMIC I 
SOCIAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 
Atès que es fa necessari per part de l´Ajuntament nomenar membres del Consell Econòmic i 
Social. 
 
Atès allò que disposa la Llei 7/1985 de 2 d´abril i la resta de disposicions aplicables. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 21 de Gener de 2016. 
 
Es proposa al Ple l´adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Nomenar com a membre del Consell Econòmic Social a les següents persones: 
 

- Sra. Nuria Ruiz López, Regidora (titular) 
- Sra. Maria Isabel Villafaina Barreto, Regidora (suplent) 

 
SEGON.- Donar trasllat del present acord a les interessades i al Consell Econòmic i Social. 
 
Sra. ALCALDESSA: explica que el Consell Econòmic i Social és un organisme que depèn del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i està format per diverses entitats: Ajuntaments de la Comarca, entitats socials, sindicats i també 
organitzacions empresarials. Dins els seus estatuts es fixen els seus objectius, entre els quals estaria fer projectes 
per millorar l´ocupabilitat, incrementar la competitivitat de les empreses de la comarca i fer projectes d´adaptació i 
d´innovació. De fet els Ajuntaments, com Vallirana, inferiors a 20.000 habitants no estarien els 4 anys que dura un 
mandat, sinó que hi ha uns torns. L´Ajuntament de Vallirana està al tercer torn i participarien a les reunions en el 
període 2017-2018. I habitualment tal i com marquen els estatuts, està format per alcaldes i regidors de promoció 
econòmica. I per això es nomena a la Sra. Nuria Ruiz, com a regidora titular. I a la regidora d´educació, Sra. Isabel 
Villafaina, com a suplent. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Pregunta si hi ha retribució econòmica per l´assistència i en cas afirmatiu, saber quina és. 

 
Sra. ALCALDESSA: Contesta que no hi ha retribució econòmica per l´assistència a aquestes reunions. A l´anterior 
legislatura diria que van haver-hi dues reunions. 

 
VOTACIÓ: Queda aprovat per MAJORIA amb el vot favorable de PSC, Junts per Vallirana, 
Ciutadans, Sí es pot-Sí se puede, i amb l´abstenció de CIU i ERC. 

 
 
N. 4.- MOCIÓ EN DEFENSA D’UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT I IGUALITARIA, 
UNA NOVA LLEI EDUCATIVA CONSENSUADA I ESTABLE I LA IMMEDIATA 
DEROGACIÓ DE LA LOMCE 
 
Moció presentada pel grup municipal del PSC.  
 
Llegeix i explica aquest punt la regidora Sra. Isabel Villafaina. 
 
Han pensat presentar aquesta moció perquè a la comissió informativa va sortir el plantejament 
de fer una moció pel tancament de les línies de p3 que pateixen diferents municipis del Baix  
Llobregat. Afortunadament el nostre municipi no és un dels afectats i no es tancarà cap línia, 
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almenys de moment. Però es vol recolzar a la resta de municipis afectats i recordar les 
mancances que sí tenen i que no s´aporten solucions. 
 
Totes les organitzacions de la comunitat educativa espanyola i per suposat catalana, en els 
darrers anys han fet un esforç per reivindicar una educació de qualitat, on els principis d’igualtat i 
els recursos fossin els pilars bàsics. Un paraigües on tothom pugues participar i fer-se cor 
responsable del fet educador. Una llei en definitiva, consensuada i estable. Tan dolent es tenir 
una mala llei d’educació com una de nova cada quatre anys. 
 
La educació ha de formar part d’un debat col·lectiu i permanent de la societat catalana i ha de 
garantir una formació que ens permeti ser lliures, autònoms i competents per a una societat 
complexa i en la que ningú ha de quedar al marge del seu progrés. 
 
En aquest sentit estem totalment en contra de la llei impulsada per l’anterior govern, actualment 
en funcions. La LOMCE ha suposat un pas enrere en igualtat d’oportunitats, ha fet trontollar els 
principis del model d’escola catalana i ha eliminat drets de les famílies representades als consells 
escolars entre molts altres. 
 
També a Catalunya tot i que ha existit una defensa del nostre model per gran part de la societat i 
de les organitzacions vinculades a la comunitat educativa, el govern ha aplicat aquells capítols 
de la LOMCE que els ha encaixat, eliminant drets de les famílies, dels propis alumnes i 
començant a diferenciar en drets la doble xarxa. ( publico/concertada) 
 
La llei Catalana no ha estat desplegada, inclús el propi govern ha desenvolupat aspectes en 
contra. En aquest sentit volem que d’una vegada es pugui consensuar una llei en la que tots i 
totes ens puguem veure reflectits. I que un cop tinguem unes noves pautes, tots els governs 
estiguin obligats a desenvolupar-la.  
 
Mentrestant volem que els aspectes de la LEC es desenvolupin tal qual estan recollits. 
 
Per tots aquets motius demanem tant al nou govern de la Generalitat com al futur govern de 
l’Estat; 
 
- RETORNAR una ràtio digna a les classes que garanteixi la qualitat de la educació als nostres 
centres i que alhora permeti el NO tancament progressiu de línies de P-3 i l’eliminació continuada 
de recursos humans a les aules 
 
- VOLEM que es torni a plantejar el recolzament econòmic a les primeres etapes de la 
escolarització 0-3. Mentre no sigui obligatòria, ha de ser incorporada garantint l’accés a tothom. 
Es més que demostrar el vincle entre èxit escolar i les primeres etapes de la vida. 
 
- PRESERVAR I FOMENTAR  el concepte d’autonomia de centre aportant eines i recursos. Així 
com dotar als consells escolars de rigor i validesa. Només un centre que comparteix la 
coresponsabilitat entre famílies i professionals pot endegar projectes d’innovació educativa. 
 
- EQUILIBRI  D’OBLIGACIONS. No estem en desacord amb la doble xarxa, model actual català. 
El nostre model es sostenible gràcies a cooperatives, empreses i fundacions que desenvolupen 
projectes educatius però volem les mateixes regles del joc. La LEC estableix molt be aquestes 
obligacions. 
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- RECURSOS ECONOMICS, Una educació de qualitat només es pot garantir amb recursos 
econòmics, volem que tant l’Estat com Catalunya aposti econòmicament per el seu futur. Aposti 
per la seva educació. 
 
 
- REDUIR TAXES, per garantir la igualtat d’accés a totes les etapes però en especial a la post-
obligatòria i a la universitat les taxes han de veure’s reduïdes i anar de la ma amb un bon pla de 
beques. 
 
- IMPLICACIÓ I APOSTA PEL TERRITORI, si parlem de Vallirana, que suposi la real aposta per 
un mapa educatiu digne; mantenint línies a les escoles i l’ institut, obrin grups de formació 
professional. Aportant més recursos a l’ EAP per cobrir totes les necessitats  dels centres. 
Atenent la diversitat amb els reforços que siguin necessaris. Posant en marxa projectes d’atenció 
a la discapacitat des d’una perspectiva d’inclusió. 
 
La educació ha estat sempre, i continuarà sent, el principal objectiu d’una societat que vol 
evolucionar i millorar. 
  
Traslladar aquesta moció als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al president de la 
Generalitat de Catalunya i a la consellera d’ensenyament i a tots els grups parlamentaris amb 
representació al parlament de Catalunya. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Vol justificar el vot dient que estan d´acord bàsicament amb tot el que es comenta i que no els 
hi agrada la frase “mentrestant volen que els aspectes de la LEC es desenvolupin tal i cm estan recollits”. Entén que 
vol dir que mentre no es desenvolupi una nova llei s´apliqui aquesta, però des de Junts per Vallirana la LEC tampoc 
és suficient. Creuen que cal anar contra la LOMCE però tampoc consideren la LEC com d´aplicació. 
 
Sr. J. ÁVILA: Votaran abstenció. Estan pràcticament d´acord en casi tots els punts de la moció, excepte en el punt 
d´equilibri de les obligacions a on es diu que “no estem en desacord amb la doble xarxa, model actual català”. 
Presenten també una moció amb denúncia de la supressió de 21 línies de P3 a on diuen tot el contrari: consideren 
el model d´escoles concertades s´ha d´anar extingint i tendir a que els fons públics vagin a les escoles públiques. 
 
Sra. M. ZAPATA: Creu que s´han de felicitar per aportar 3 mocions relacionades amb educació i amb ensenyament. 
Estan completament d´acord amb el titular, en defensa de l´educació de qualitat i igualitària, i a favor de la derogació 
de la LOMCE, però en el contingut veuen més una declaració d´intencions que una moció, i observen expressions 
que no s´ajusten a la realitat. En el quart paràgraf s´assenyala que a Catalunya el Govern ha encaixat (...). Afirma 
que ERC porta anys reclamant les competències en matèria d´educació i s´han fet manifestacions i xerrades en 
contra de l´aplicació de la LOMCE a Catalunya, que té com objectiu deixar en un racó la nostra llengua i la nostra 
cultura i evitar que hi hagi oportunitats per tothom. Es basa més en la capacitat econòmica de les famílies i no a la 
cultura de l´esforç i de la superació personal. Si fins ara han estat sotmesos a complir amb la LOMCE ha estat per 
obligació per la submissió del país a l´Estat espanyol. Per això no és just que en aquest paràgraf s´assenyali com a 
culpable al govern de Catalunya. En el 5è paràgraf assenyalen que “la LEC no ha estat desplegada” i els convida a 
entrar a la pàgina web de la Generalitat, Dpt. d´Ensenyament, perquè han publicat un resum molt orientatiu i fàcil 
d´entendre, del desplegament de la LEC des de l´any 2011 fins el 2015. Pel que fa al punt 2 dels acords, sobre 
“recolzament econòmic a les primeres etapes d´escolarització 0-3” forma part del pla de xoc de l´acord entre Junts 
pel Sí i la CUP “impulsar la política de provisió de places d´escola bressol gestionades per institucions públiques, 
entitats d´iniciativa social i de concertació a preus públics per cobrir la demanda insatisfeta i per impulsar un 
programa de beques menjador a les escoles bressol i la provisió d´hores complementàries. La previsió 
pressupostària és de 15 MM. D´euros. Aquesta dotació addicional es podrà destinar tant a ampliar el número de 
places existent com a reduir la quota que actualment abonen les famílies, prioritzant-se en tot cas aquells criteris 
que facilitin l´accés a les places públiques per part de les famílies amb pocs recursos i a la millora d´equitat”. Vol 
incidir que des de el govern la Generalitat es treballa per aconseguir més recursos per ajudar a les famílies amb 
infants menors de 3 anys. En quant al 4rt acord volen expressar que ERC aposta per una escola pública de qualitat i 
la incorporació de l´escola concertada a l´estructura pública. Per tant no defenen la doble xarxa. Volen remarcar que 
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la substitució de professors sigui immediata. Actualment quan hi ha una baixa per malaltia els alumnes estan dues 
setmanes sense avançar en la matèria i sobta que aquesta petició no consti en aquesta moció. Estan d´acord en 
general amb aquesta declaració d´intencions però no poden votar a favor perquè és partidista, no és objectiva i en 
alguns paràgrafs la informació que es dóna no  és del tot certa. Votaran a favor si es rectifiquen els punts 
assenyalats i demanen que aquesta petició consti en acta. 
 
Sra. ALCALDESSA: La presenta el PSC i amb el titular tots estem d´acord. Són els punts que creuen que s´han de 
tirar endavant i tot i que recullen totes les apreciacions, no faran cap canvi a la moció. En quant a l´escola 
concertada, des de el PSC defensen que les famílies puguin escollir però que siguin les mateixes regles de joc. Hi 
ha una educació que és pública i no es pot donar més diners a les escoles concertades en contra de les públiques. 
Però aquest aspecte es podrà debatre en un altre moment amb més profunditat. 
 
Sra. ISABEL VILLAFAINA: Hi ha molts altres punts a tractar sobre aquest tema. És un exemple de falta de 
recursos econòmics, perquè si p.e. un professor no es reposa és per qüestió econòmica. 

 
VOTACIÓ: Queda aprovada per MAJORIA amb el vot favorable de PSC i Ciutadans, l´abstenció 
de Junts per Vallirana, Sí es pot-Sí se puede, i amb el vot en contra de CIU i ERC. 
 
 

N. 5.- MOCIÓ SOL·LICITANT LA IMPLANTACIÓ DE LA LLEI 11/2014, PER 
GARANTIR ELS DRETS DE LESBIANES, GAIS, BISEXUALS, TRANSGÈNERES 
I INTERSEXUALS I PER ERADICAR L'HOMOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA 
TRANSFÒBIA 
 
Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans. Explica i llegeix aquest punt el regidor Sr. 
Enrique Giráldez. 
 
El dia 27 de maig de 2010, es va aprovar en el Parlament de Catalunya, la llei 14/2010 dels drets 
i oportunitats en la infància i l'adolescència. 
 
El dia 2 d'Octubre de 2014 es va aprovar en el Parlament de Catalunya, la llei 11/2014 per 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar 
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.  
 
El dia 22 de Julio de 2015 es va aprovar al Congrés dels Diputats, la llei 8/2015 per a la protecció 
a la infància i a l'adolescència. Aquesta llei al costat de la Convenció dels drets dels nens de 
Nacions Unides, reconeix que tot menor té dret al fet que el seu interès superior sigui valorat i 
considerat en totes les accions i decisions que li concerneixin. 
 
Aquesta última exposa a més, que es tingui en compte la preservació de la identitat, la cultura, 
religió, conviccions, orientació i identitat sexual, en definitiva, el lliure desenvolupament de la 
seva personalitat. Aquest últim punt a més, recollit també en l'article 10 de la Constitució 
Espanyola. 
 
Aquestes tres lleis, intenten respondre a les necessitats d'un sector important de la població, i 
per les quals la majoria de grups parlamentaris van arribar a un acord per poder donar solució a 
les necessitats que en gran parteix aquestes lleis recullen. 
 
I diem intenten, perquè a data d'avui, tant la llei 14/2010 i la llei 11/2014, ambdues 
autonòmiques, manquen de disposicions reglamentàries per poder fer-la efectiva i com a 
conseqüència d'aquesta deixadesa, hem d'assistir a episodis d'assetjament escolar com 



Pàgina 24 de 44 

 

l'ocorregut el passat 24 de Desembre on Alan, menor transsexual, després de l'assetjament 
continuat sofert a diversos centres educatiu on va estudiar, va acabar llevant-se la vida. 
 
És per això, per la voluntat d'accelerar la implementació de solucions davant aquests casos, 
presentem l'esborrany d'un protocol, que intenta facilitar la labor que en aquest sentit considerem 
ha de realitzar tant la regidoria d'educació, la regidoria d'igualtat, com la Conselleria 
d’Ensenyament. Un protocol que volem deixar obert a entitats, centres educatius, AMPAS, partits 
polítics i a la ciutadania en general. 
 
Es proposa al Ple l´adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Instar a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al fet que 
desenvolupi un protocol específic en l'àmbit educatiu sobre l'assetjament escolar per orientació 
sexual o identitat de gènere. 
 
SEGON.- Instar a la Generalitat de Catalunya al fet que desenvolupi reglamentàriament les lleis 
14/2010 i 11/2014 aprovades en el Parlament de Catalunya, i que destini en el següent exercici 
pressupostari una partida amb recursos suficients perquè puguin desenvolupar-se de manera 
efectiva. 
 
TERCER.- Que en el Consell Escolar municipal, es presenti la proposta de protocol que els 
oferim perquè sigui treballada, esmenada i enriquida perquè ho tingui en compte la comissió 
d'Igualtat i Educació, per poder implantar-ho en el municipi de Vallirana, per posteriorment 
elevar-ho al Departament d’*Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Defensen la llibertat sexual de qualsevol persona, però volen remarcar algunes qüestions de 
l´esborrany i que igual es poden modificar. Proposen que aquesta problemàtica a nivell escolar, estaria inclosa en 
una problemàtica molt més àmplia com seria el bullying (l´abús escolar). Creu que estaria bé treballar en la línia 
d´establir un protocol molt més ampli que reculli un pla de prevenció contra el bullying escolar, incloent un apartat 
específic sobre aquesta qüestió. 
 
Sr. J. ÁVILA: Votaran abstenció, no pel contingut en si de la pròpia moció. Però s´han reunit i tenen una experta en 
aquests aspectes i en el seu assessorament arriben a la conclusió de que sembla insuficient el protocol i no 
consensuat perquè creuen que un protocol no ´han de fer els polítics, sinó els tècnics d´una manera transversal amb 
els polítics. Quan intervinguin els tècnics i donin la seva versió, sí votarien a favor d´una moció d’aquest tipus. 
Creuen que falten coses, com pot ser la violència masclista no vinculada a les relacions de parella, no inclosa en 
aquesta moció. Per això votaran abstenció. 
 
Sra. M. ZAPATA: Avui en dia és molt difícil negar-se a aprovar aquest tipus de mocions, però es corre el risc de ser 
acusats d´oportunisme davant d´una tragèdia, tot i que no dubten de la bona fe del regidor de Ciutadans. Es remet a 
la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 es va abordar en el seu article primer que tots els éssers 
humans neixen lliures i iguals en dignitats i en drets, són dotats de raó i de consciència i han de comportar-se 
fraternalment els uns contra els altres (continua fent referència a la Declaració Universal de Drets Humans de 1948). 
L´any 1978 la Constitució espanyola en el seu art. 10.2 diu les normes relatives als drets fonamentals i a les 
llibertats que la Constitució reconeix s´interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i 
amb els tractats i acords internacionals sobre les mateixes matèries ratificats per Espanya. I el 10/10/2014 al 
Parlament de Catalunya es va aprovar la llei 11/2014, de 10 d´octubre, per a garantir aquests drets (del títol de la 
present moció), aprovada per majoria de grups del Parlament, a excepció de PP i Unió que hi van votar en contra. 
Considera que legislació tenim suficient i no cal més paperassa. Quan demanen desenvolupament de la llei, 
considera que les lleis no necessiten desenvolupament d´un reglament per ser aplicades. I continua amb la seva 
argumentació en aquet sentit. 
Però ha succeït un fet luctuós i la premsa diu que una persona s´ha suïcidat per l´assetjament rebut a l´escola. Són 
insuficients les lleis? Fan malament la seva feina les escoles? Considera que cal ser molt humil en aquests casos. 
D´una banda tenim unes lleis suficients i en revisió continua per part dels legisladors i la comunitat. Aquesta LOMCE 
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2014 n´és un bon exemple. I a l´altra part tenim la comunitat educativa. Estem parlant d´especialistes en lleis i en 
ensenyament. Continuen amb argumentació de defensa de la seva postura. I aquí és a on poden oferir-se a la 
comunitat educativa de la nostra vila, no fent mocions ni brindis al sol, no fabricant titulars, sinó humilment, però amb 
la força que ens dóna ser els electes de la població, oferir-nos al consell escolar per saber en quin punt estan 
implementats aquests protocols; quina és l´avaluació que en fa la comunitat educativa. Si cal que fem res per poder 
donar un cop de mà en el camí cap a la millora d´aquests protocols. Potser sí que aquí pot néixer una moció i 
proposen un prec a l´equip de govern per poder fer aquesta tasca, un consell escolar monogràfic o un espai de 
debat continu per saber en quin punt estem, a on hauríem d´estar i si humilment podem fer alguna cosa per millorar-
ho. És per tot això que si es manté la moció votaran en contra i demanen que consti la seva proposta, l´oferiment a 
la comunitat educativa mitjançant el consell escolar de col·laboració màxima per tal d´implementar els protocols ja 
existents, com un prec a l´equip de govern. 
 
Sra. R. GARCÍA: Des del PSC votaran a favor d´aquesta moció ja que defensen la igualtat entre les persones. 
Creuen que no s´ha de discriminar a cap persona per la seva condició sexual i des de l´Ajuntament treballaran per 
evitar l´assetjament escolar i per donar suport a les famílies i als professionals de la vila. 
 
Sra. I. VILLAFAINA  : Li sembla bé el protocol i considera que el protocol és cosí germà del presentat a la Junta 
d´Andalusia. Les idees i oferiments que vinguin per millorar la convivència seran benvinguts. Comentar que al 
consell escolar municipal estan treballant molt per poder convocar-lo aviat. Compten amb recurs de Diputació i volen 
que sigui realment municipal, comptant amb totes les entitats que tinguin una coresponsabilitat amb el municipi. Fer 
un monogràfic d´aquest tema, que s´ha de valorar per totes les parts implicades. És un tema prou important per 
revisar-ho i que tothom estigui més o menys d´acord. A nivell de municipi, des de les escoles i les Ampes s´està 
treballant molt per evitar qualsevol discriminació per qualsevol tipus de causa. Hi ha comissions de convivència als 
consells escolars, periòdiques, i si surten temes més greus es convoquen reunions constantment. El tema del 
bullying és un tema molt important, que sempre ha estat, igual que la violència de gènere. No són temes nous. És un 
problema que actualment està a les xarxes socials. Abans el que passava a l´escola es quedava a l´escola. És un 
tema en el que ens hem d´implicar tots, a nivell horitzontal i vertical. No només la comunitat educativa sinó tots els 
habitants perquè al final ens afecta a tots d´una manera o una altra. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: En quant a l´esborrany del protocol, vol comentar, que tothom pot aportar o incloure qualsevol 
qüestió, sense cap tipus de problema. En quant a l´opinió del regidor de Sí es Pot-Sí se Puede, de que el protocol és 
insuficient, dir-li que el protocol està obert a les entitats i si volen aportar quelcom, no hi ha cap problema. Qualsevol 
aportació per enriquir la moció serà benvinguda. En relació al comentari de la regidora d´ERC, ja va dir la setmana 
passada que era una moció que no tenia connotacions polítiques, tot i que ella les hi busqui. No només es tracta de 
donar una cobertura legal, que considera que tampoc s´està aplicant per la Generalitat de Catalunya, que no està 
fent els deures en aquesta matèria. Sinó també donar-li una cobertura social perquè no és possible que al segle XXI 
estem en aquests moments amb nens i persones en general que siguin assetjades, difamades, desprestigiades i 
insultades només per la seva condició sexual. Li ofereix a ERC, que si volen proposar quelcom, serà acceptat. 

 
 
VOTACIÓ: Queda aprovada per MAJORIA amb el vot favorable de PSC, CIU, Junts per 
Vallirana i Ciutadans, l´abstenció de Sí es pot-Sí se puede, i amb el vot en contra d´ERC. 
 
 

N. 6.- MOCIÓ A FAVOR DE LA CONSERVACIÓ DE L’ENTORN NATURAL DE 
VALLIRANA I DELS SEUS TERRITORIS LIMÍTROFES 
 
Moció presentada pels grups municipals ERC, CIU, Sí es Pot-Sí se Puede i Junts per Vallirana. 
Explica i llegeix aquest punt la regidora Sra. Àlia Kirchner. 
 
Vallirana és un poble rodejat de muntanyes que conformen el massís del Garraf-Serres de 
l’Ordal, constituït predominantment per materials calcaris, i posseeix un relleu heterogeni que 
apareix com a resultat d’un modelat mixt d’erosió normal i càrstica, on intervenen formes fluvials 
ordinàries i formes càrstiques superficials i subterrànies. És per això que els aficionats a 
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l’espeleologia practiquen la seva afició a les muntanyes de Vallirana, la qual cosa és essencial 
per a la dinamització del turisme al nostre poble. 
 
Les muntanyes de Vallirana formen part del Pla d’Espais d’Interès Natural. Aquest Pla té per 
objecte la delimitació i l’establiment de les mesures necessàries per la protecció bàsica dels 
espais naturals, la conservació dels quals cal assegurar, d’acord amb els valors científics, 
ecològics, paisatgístics, culturals i socials.  
 
D’altra banda, les muntanyes de Vallirana estan dins de la Xarxa Europea Natura 2000, que té 
com a objectiu fer compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals amb l’activitat 
humana, fent que es mantingui un bon estat de conservació dels hàbitats i espècies i evitar-ne el 
seu deteriorament. La Unió Europea ha establert un marc legal que garanteix la protecció del 
patrimoni natural i, a més, s’ha compromès a salvaguardar-lo mitjançant la integració a Natura 
2000 d’una mostra significativa dels hàbitats i les espècies que millor el representen. 
 
Les muntanyes de Vallirana formen part dels 115 espais que estan declarats com a Llocs 
d’Importància Comunitària (LIC) a Catalunya, i també formen part de les 73 Zones d’Especial 
Protecció per les Aus (ZEPA) i de les 29 Zones d’Especial Conservació (ZEC).   
 
Malgrat tenir aquestes zones d’especial interès, no es recull una normativa de protecció total de 
les zones, i és l’administració local qui ha de regular les activitats humanes d’aquests indrets 
d’especial interès, per tal de protegir al màxim la natura. 
 
Tot i tenir aquests paratges naturals, l’equip de govern de Cervelló ha fet saber que existeix el 
projecte per requalificar els terrenys de la muntanya on està situada la pedrera de El Telègraf, 
just davant de la urbanització El Lledoner. Aquesta requalificació permetria que l’empresa que la 
gestiona aconseguís la llicència per explotar la muntanya durant 25 anys més, generant així un 
nou forat de quasi 28 hectàrees que en finalitzar l’explotació es cobriria de vegetació però no es 
reompliria.  
 
El Grup Municipal d’ERC Cervelló va presentar una moció en contra d’aquesta requalificació, que 
no va ser admesa a tràmit pel Govern de Cervelló, però a causa d’aquesta pressió, el mateix 
govern ha evitat un posicionament ferm i s’ha plantejat dur a consulta popular l’aprovació 
d’aquest projecte. 
 
Aquesta nova pedrera generaria un gran greuge a tots els veïns de Vallirana, i en especial als del 
Lledoner durant un mínim de 25 anys:  
 

 Desaparició de les espècies protegides: com l’àliga cuabarrada, papallona brocat 
variable, ratpenat, cucut, mussol Duc Reial, la sargantana ibèrica, etc. 
 

 Impacte atmosfèric i acústic: increment important del trànsit de camions a la N-340 i c. 
Major de Vallirana, voladures i màquines extractores que voregen el límit permès de 
decibels, partícules en suspensió que afecten la salut, vibracions que perjudiquen les 
estructures dels habitatges del Lledoner, etc. 

 

 Impacte visual: el forat que es generaria a la muntanya, de 28 hectàrees, es veuria des 
del Lledoner, Selva Negra, Can Campderrós, Pla del Pèlac, la Pinatella... i des d’altres 
municipis com Begues o Olesa de Bonesvalls. 
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Es proposa al Ple l´adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Mostrar l’oposició de l’Ajuntament de Vallirana a que es facin ampliacions de noves 
pedreres en territoris que limiten amb el nostre municipi, i que incrementarien els perjudicis que 
ja patim els veïns des de fa molts anys. Vallirana és una zona sobreexplotada.  
 
SEGON.- Informar al govern i al municipi de Cervelló que fer un forat de 28 ha. just davant d’una 
zona habitada, causarà un gran perjudici a la salut dels veïns del Lledoner, i que la pol·lució 
generada, tot i que tingui ben poques conseqüències pel municipi de Cervelló, en té moltes per el 
nostre. 
 
TERCER.- Demanar que el govern de Vallirana, d’acord amb la resta de grups municipals, 
dialogui amb l’Ajuntament de Cervelló abans de fer cap pas endavant sobre aquest tema per tal 
d’evitar la requalificació de la muntanya.     
 
QUART.- Informar d’aquest acord a través dels mitjans de comunicació públics de Vallirana, als 
mitjans de comunicació de la comarca, i traslladar l’acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
a la Direcció General de Qualitat Ambiental i a la Conselleria de Medi Ambient i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Sra. M. ZAPATA: Comenta que un grup de veïns de El Lledoner ha començat a recollir signatures en contra de la 
requalificació d´aquests terrenys. Ara mateix hi ha unes 70 signatures recollides, però continuen recollint-ne més, 
perquè són els habitants de Vallirana més perjudicat per aquest projecte. El Centre Excursionista de Vallirana també 
els ha fet arribar una carta, que també volien presentar per instància, i a on diuen que justament amb totes les 
pedreres que tenim i el projecte aquest tindríem 555.400 metres quadrats de muntanya foradada, i això correspon a 
77,7 camps de futbol com el del Barça. Vol agrair la presència del regidor d´ERC a Cervelló que ha vingut a aquest 
Ple. 
 
Sr. J. ÁVILA: S´han volgut afegir a aquesta moció i a aquesta lluita. Donen suport a aquesta moció ja que 
representa una greu agressió al medi ambient, en un territori que està protegit, amb espècies protegides. És una 
activitat productiva contaminant. I més sent Vallirana una zona sobreexplotada de pedreres. És un cas molt 
particular perquè pertany al municipi de Cervelló però la pedrera està situada al costat de El Lledoner. A Cervelló no 
li afectarà tant directament. També donen suport a la moció pels greus perjudicis que suposarà pels veïns i veïnes 
de El Lledoner, que ja es van queixar amb motiu d´aquesta cantera quan tenia una activitat d´un terç del que serà 
ara. Quan es feien activitats de voladures, sentien greus vibracions i patien esquerdes a les parets de les cases. 
També donen per fet que el trànsit de camions que transportin material s´incrementarà al municipi. Això és un greu 
perjudici per Vallirana, pel nucli urbà, a nivell de contaminació, de trànsit i de seguretat. Serà una activitat que no 
portarà cap benefici al nostre poble i que donarà molts perjudicis a tots els nivells. Volen demanar al PSC que en el 
cas de vot afirmatiu, demanin als seus companys de Cervelló que ho aturin, tot i que a ells no els hi afectarà tant 
com a Vallirana. I també a CIU, perquè pel que sap s´aprovarà amb els vots de CIU. 

 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Creu que en aquesta moció s´estan avançant una mica. Té una sèrie de dubtes perquè al títol es 
parla de conservació de l´entorn natural de Vallirana i els seus limítrofes, però els acords de la moció parlen d´una 
altra cosa: de la potestat per parlar amb l´Ajuntament de Cervelló perquè s´aturi una obra que està dins del seu 
municipi. A la moció es parla d´un impacte atmosfèric, acústic, de la desaparició d´espècies protegides... però creu 
que a aquesta moció li falta que li acompanyés una informe de tècnics mediambientals, d´una empresa aliena als 
municipis de Vallirana i de Cervelló, i a l´empresa de l´obra, per saber i verificar tots els problemes que s´hi 
relacionen. Troba a faltar també un informe econòmic per saber l´impacte econòmic que comportaria la no 
realització d´aquesta obra: si s´aturarien inversions o algun tipus de subvenció d´alguna administració pública. 
S´està parlant d´una explotació a 25 anys, que suposaria també un mínim de llocs de treball; si es perdrien aquests 
llocs de treball. A més, es va fer un referèndum al municipi de Cervelló, per tant potser s´està parlant per parlar 
perquè si al referèndum surt que es rebutja aquesta obra perquè ha de parlar l´Ajuntament de Vallirana amb el de 
Cervelló. Com no ho té clar, i el contingut de la moció pot ser veritat, el seu vot serà abstenció. Vol preguntar a 
l´equip de govern perquè el 28 de març de 2012 aquest Ajuntament es va adherir a un conveni de gestió de les 
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muntanyes del Baix Llobregat, creant-se un pla Director i es va crear una comissió que incloïa moltes poblacions. 
També vol preguntar que si hi ha algun perill potencial per a les muntanyes de Vallirana, aquesta comissió es 
reuniria per prendre una decisió.  
 
Sr. O. SUÑÉ: El vot del PSC serà favorable, però vol explicar els motius. El primer motiu, és la prioritat de l´equip de 
govern per vetllar pel benestar dels ciutadans de Vallirana, sense que tinguin que patir les conseqüències 
d´explotació d´una cantera. Com així, la protecció del nostre medi natural que envolta Vallirana. Però sempre dins 
de la responsabilitat i el rigor en tots aquells problemes que afectin a la nostra ciutadania, així com fomentar el bon 
veïnatge. La seva voluntat és de col·laboració amb els pobles veïns. Això vol dir diàleg continu i cercar solucions. És 
per això que al passat Ple van rebutjar la urgència d´aquesta moció, per manca de dades. Un cop tenint les dades i 
les converses amb l´Ajuntament de Cervelló podria dir que tot i que aquesta moció no dóna totes les dades amb 
rigor i amb exactitud i amb alguna carència d´informació per temes partidistes, dir que sí és cert que la requalificació 
dels terrenys són 28 hectàrees, però l´explotació que ha proposat l´empresa només són de 17 hectàrees. També dir 
que des d´Olesa, Selva Negra, La Pinatella... tindrà un impacte visual, que a ningú agrada, i al PSC encara menys, 
però aquest tema s´ha de plantejar amb rigor i no com es deia a la moció anterior. Però com el fons de la moció és 
vetllar pel benestar dels ciutadans i del nostre medi natural l volen fer serva i votar a favor. També vol afegir 
diferents Departaments, els quals tenen gran responsabilitat si es tira endavant aquest projecte: Dpt. d´Urbanisme 
de la Generalitat, que és qui atorgarà o no aquesta modificació. Aprofita per demanar als partits que formen govern 
a la Generalitat que s´ho mirin amb bons ulls de no tirar endavant aquest projecte. Com també al Dpt. de Territori de 
la Diputació de Barcelona, que pot ajudar a fer informes i a que tot això no es tiri endavant. Vol afegir la intenció 
d´aquest Ajuntament, de fer les al·legacions corresponents quan aquesta proposta vagi cap a Urbanisme de la 
Generalitat. Tenen fets uns estudis en els quals determinaven l´impacte de sorolls o de partícules a l´aire. I han 
demanat pel 2016 un altre estudi per verificar com està tota la qualitat. L´Ajuntament de Vallirana vetllarà per tot el 
nostre medi natural, pels veïns de Vallirana, sobretot de El Lledoner, però amb rigor i responsabilitat. 

 
Sra. M. ZAPATA: Primer vol dir en relació als llocs de treball que s´ha parlat amb els propietaris i que no hi haurà 
pèrdua de llocs de treball perquè tenen feina per molts més anys sense haver de foradar un altre cop. En quant a les 
espècies protegides estan reflectides a l´informe que ha fet la mateixa empresa, que estan a banda i banda de 
carretera. En quant al tema del rigor, li sap greu que justament quan ells van presentar aquesta moció al Ple de 
novembre 2015 havia parlat amb el regidor O. Suñé per fer una moció amb més informació perquè ells tenien molt 
més a prop a l´alcalde de Cervelló. També haguessin pogut dir que continuarien parlant, o que anirien informant. 
Tota la informació que tenen és rigorosa, el que passa és que no la tenen tota. Fa uns dies va sortir una publicació 
que el govern de Cervelló volia fer aquest projecte de nova pedrera perquè els propietaris deuen 300.000 euros a 
l´Ajuntament de Cervelló i per poder-los cobrar... No ho van posar perquè no saben si és cert, però ha sortit publicat. 
Tot el que diu la moció és rigorós, però hagués estat bé que des del govern del PSC de Vallirana haguessin ajudat a 
obtenir més informació i avançar una mica més perquè potser ni tan sols haurien hagut de presentar la moció. 
D´altra banda agraeix moltíssim que votin favorablement aquesta moció. 
 
Sr. O. SUÑÉ: Comenta que al Ple de novembre 2015 es va explicar que encara no havia tingut converses amb 
Cervelló, que estaven pendent de reunions i per això a falta de dades, no podien votar a favor. La reunió amb 
l´Alcalde de Cervelló va ser pels volts de Nadal, que va explicar tot i va poder veure tot l´expedient. Els regidors de 
Cervelló tenen dret a veure aquest expedient, o sigui que el rigor també te´l poden donar ells, com a regidors fent 
feina d´oposició. Que no els hi demani feina que pertoca a una altra gent. S´ha de ser rigorós i donar tota la 
informació perquè la gent pugui opinar realment i debatre amb tota la informació. No fer ús partidista d´algunes 
coses, om ja s´ha dit avui mateix. 
 
Sra. M. ZAPATA: Respon que ella no ha dit que no fossin rigorosos. Comenta que tota la informació que apareix és 
rigorosa però que creu que els hi podien haver ajudat a ampliar-la. En quant al partidisme, no creu que se´ls hi pugui 
acusar en aquesta moció d´això, perquè justament la primera persona amb la que van parlar quan es van 
assabentar d´això i van donar la informació des d´ERC-Cervelló, va ser amb el regidor O. Suñé. I en aquella primera 
reunió ja els hi va demanar si podien afegir-s´hi i fer la moció conjuntament. 

 
Intervé la Sra. Alcaldessa per aclarir que des del grup municipal del PSC voten a favor i que tots 
els grups poden fer afirmacions, mocions i parlar de temes municipals o de fora del municipi que 
ens afectin. 
 
VOTACIÓ: Queda aprovada per MAJORIA amb el vot favorable de PSC, CIU, d´ERC, Sí es Pot-
Sí se Puede i Junts per Vallirana i l´abstenció de Ciutadans. 
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N. 7.- MOCIÓ PER LA CREACIÓ I GESTIÓ D’UN PARC PÚBLIC D’HORTS 
SOCIALS I L’APROFITAMENT I CONSERVACIÓ DE TERRES DE CULTIU AL 
MUNICIPI DE VALLIRANA 
 
Moció presentada pel grup municipal Sí es Pot-Sí se Puede. S´hi afegeix a la moció el grup 
municipal Junts per Vallirana. Explica i llegeix aquest punt el regidor Sr. José Àvila. 
 
Atès que el poble de Vallirana  al llarg de la seva història ha treballat per l’aprofitament de les 
terres cultivables i el conreu de la vinya mitjançant la creació de terrasses de pedra seca, així 
com té una llarga tradició d’horts al costat de les lleres de les diferents rieres del municipi. 
 
Atès que un gran número de veïns i veïnes han demanat a l’ajuntament en diferents ocasions la 
disponibilitat de parcel·les d’horts per tal de cultivar-les pel profit familiar.  
 
Atès els beneficis socials i terapèutics que el cultiu d’un hort aporten als seus practicants. 
 
Tenint en compte les resolucions de diferents institucions a favor de conservar les zones 
conreables per tal de lluitar contra el canvi climàtic i com suport ineludible de l’enriquiment de la 
biodiversitat al nostre territori.  
 
Sent aquests Consistori signant del Pla Director de les Muntanyes del Baix on es recullen, entre 
altres, programes per fomentar i conservar el mosaic agroforestal. 
 
Sent coneixedors de que en municipis propers existeixen projectes com el que avui es presenta 
a debat i aprovació en aquest Ple que ja tenen uns anys d’experiència amb uns bons resultats 
tant pel consistoris promotors com pels veïns i veïnes beneficiaris/es. 
 
Atès la vocació del poble de Vallirana per conservar allò que representa el seu patrimoni 
immaterial, paisatge i natura. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Demanar als serveis tècnics de la corporació l’elaboració, durant l’any 2016, d’un 
registre de les parcel·les municipals no edificables apropiades per ser cultivades, així com de les 
privades no conreades que puguin ser cedides en ús, per tal de concretar els espais disponibles. 
 
SEGON.- Elaborar i presentar a l’aprovació d’aquest Ple, un reglament que reculli tots els 
aspectes de la concessió de les parcel·les, cessió dels propietaris i dels drets i deures dels 
usuaris. 
 
TERCER.- Garantir, un ús regulat d´aigua màxima anual en els espais destinats a horts 
municipals. 
 
QUART.- Autoritzar a l’alcaldessa a signar quants programes de suport d’altres institucions 
puguin servir per aconseguir les fites proposades. 
 
Sr. J. ÁVILA: Presenten aquesta moció perquè creuen que pot ser interesant fomentar el conreu dels horts, tant per 
la diversitat agroforestal, com pels propis veïns que es vulguin dedicar a aquesta interessant activitat. Es un primer 
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pas: primer s´ha de saber quines són les parcel·les que podrien ser apropiades per aquest ús i regula com estan els 
horts, com s´han de fer perquè està una mica desregulat a Vallirana. Hi ha horts una mica deixats, d´altres que no 
sabem quanta aigua utilitzen. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Estan molt d´acord amb aquesta moció. De fet és una idea que portaven valorant des de Junts 
per Vallirana i volen sumar-se a aquesta moció. 

 
Sra. A. KIRCHNER: Des de ERC votaran a favor. També és una proposta que portaven al seu programa electoral i 
fins i tot volen que sigui un punt de partida i anar més enllà, aconseguint que es generin punts de trobada entre els 
seus usuaris, la gent gran, la gent jove i valliranencs de diversos orígens. Que això dinamitzi una mica més al poble. 

 
Sr. O. SUÑÉ: El PSC també votarà a favor, però volen modificar un dels punts perquè creuen que poden regular 
sobre allò que sigui municipals de concessió municipal. I aquí es demana que cal garantir, com ja es fa amb els 
horts de la fàbrica del cotó (aquests horts són privats) un ús regulat de l´aigua. Si s´accepta, voldrien que es 
modifiqui per “un ús regulat d´aigua màxima anual en els espais destinats a horts municipals”. En l´àmbit privat 
poden donar consells a nivell mediambiental, per fer un bon ús del bé que és l´aigua, però regulant-los, mai es 
podria tenir el control exacte. Tenen una taxa de consum d´aigua, dins de la taxa de clavegueram i es penalitza a qui 
fa un mal ús. Hi ha unes fórmules, però per garantir l´aigua màxima anual només es podria fer amb els horts 
municipals. 

 
Sr. J. ÁVILA: Agraeix el recolzament i sí accepten l´esmena perquè entenen l´argument. 
 
VOTACIÓ de l´esmena: Queda aprovada l´esmena per UNANIMITAT. 
 
VOTACIÓ: Queda aprovada per UNANIMITAT. 
 
 

N. 8.- MOCIÓ DE REBUIG AL TANCAMENT D’AULES I LÍNIES DE P3 A 
VALLIRANA 
 
Moció presentada pel grup municipal Sí es Pot-Sí se Puede. Explica i llegeix aquest punt el 
regidor Sr. José Àvila. 
 
Atès que en els darrers mesos la comunitat educativa del Baix Llobregat ha viscut amb 
preocupació i angoixa les comunicacions del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya en les quals s'informa -de manera opaca i sense deliberació i participació- que atenent 
el descens de la natalitat es produïa una reducció de les matrícules de P3 de tal manera que el 
Departament d’Ensenyament s'obligava al tancament de diferents grups de P3 a diversos 
municipis de la comarca per  al proper curs. 
  
Atès que el sindicat CC.OO ha presentat als consistoris del Baix Llobregat una proposta de 
resolució on demana el no tancament de línies de P3 als municipis del Baix Llobregat, la 
disminució de ràtios a 20 alumnes per aula i la no supressió de personal docent a les escoles 
públiques. 
 
Atès que el descens de la natalitat, sumat a la marxa de famílies immigrants que tornen als seus 
països o busquen feina en altres llocs motivant el trasllat de la unitat familiar, farà que en un futur 
proper el problema sigui més greu, i pugui afectar més escoles i fins i tot eliminant alguna línia 
sencera, o en el pitjor dels casos, tancant escoles. El problema no només afecta i pot afectar a 
Vallirana sinó també a altres municipis i comarques.  
 



Pàgina 31 de 44 

 

Atès que posar la mirada, exclusivament en termes economicistes per a la reducció de costos, és 
tancar-nos a replantejar i proposar un altre escenari molt més positiu, obert, progressista i social. 
Ja que sustentar la decisió només en l’estalvi econòmic tancant grups és una postura que perd el 
sentit més estricte de l’educació, que és fomentar l’aprenentatge i el desenvolupament integral 
de la persona, per a esdevenir ciutadans i ciutadanes crítiques, formades i compromeses amb el 
futur. 
 
Atès que constatem que l’escola pública no és l’única finançada amb recursos públics. Existeix la 
xarxa d’escoles privades concertades que també es financen amb els pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya, però que no obstant, quan es tracta de retallades en Educació, o com 
en aquest cas concret de tancament de grups i/o línies, el Departament d’Ensenyament no es 
planteja incloure les escoles privades concertades en la seva programació. No només es 
produeix aquesta discriminació positiva, sinó què se les afavoreix financerament. Als 
pressupostos de la Generalitat per al 2015, la subvenció a escoles privades concertades ha pujat 
el 17,3%, mentre que el pressupost en educació pública es manté retallat en xifres per sota de 
les del 2010. El deteriorament de l’escola pública per part de la política del Govern de la 
Generalitat de Catalunya va en paral·lel a l’afavoriment de les escoles privades concertades.  
 
Des del nostre grup municipal, creiem que cal fer una lectura diferent a la  conjuntura  i solució 
adoptada que considerem purament economicista, i que forma part d’un procés i decisions 
profundament ideològic i de canvi de model educatiu que el govern de la Generalitat de 
Catalunya està imposant en el nostre país, que no és un altre que el deteriorament conscient de 
l’escola pública i l’inequívoc afavoriment de l’escola privada. Nosaltres entenem que s’hauria 
d’aprofitar el descens de la natalitat per a reduir les ràtios a les aules, millorar qualitat educativa i 
l’atenció a la diversitat, rica i alhora complexa de gestionar amb una ràtio de 25 alumnes per 
aula. Entenem aquesta circumstància com una oportunitat de millora del nostre sistema educatiu 
i per a l’èxit escolar. 
 
Atès que existeixen altres mesures en el context de reducció de matriculacions a P3 que 
donarien un impuls a la millora de la qualitat educativa que passarien per no tancar cap línia ni 
aula de l’escola pública, cap reducció de la plantilla de mestres, reducció de la ràtio alumnes per 
aula.  
 
Considerant que en el cas d’haver-se de tancar línies o aules s’ha de tenir en compte la privada 
concertada, a la qual la llei li assigna ser complementària de l’escola pública, cosa que no 
sempre es compleix.  
 
Atenent que en un context de retallades, els fons públics s’han de destinar a l’escola pública i 
s’ha d’anar reduint el finançament a la privada concertada.  
 
Atès que l’educació i l’escola pública és un instrument de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats, 
Reduir en educació és empobrir a les persones, la ciutadania i el nostre futur. 
 
Amb l’objectiu de vetllar per la qualitat de l’educació en els nostres pobles i ciutats i denunciar 
aquelles accions que la posin en perill i trenquin el consens i els acords assolits en els darrers 
anys a Catalunya.  
 
Es proposa al Ple l´adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Manifestar el rebuig a les intencions transmeses pels Serveis Territorials 
d’Ensenyament del Baix Llobregat segons les quals es proposa la desaparició de 21 línies de P3 
al curs 2016-2017, tot demanant als Serveis Territorials del Baix Llobregat que, per escrit, 
descartin aquesta iniciativa. 
 
SEGON.- Demanar al Departament d’Ensenyament que obri un espai de diàleg amb la comunitat 
educativa i els governs locals per tal d’analitzar les dades i adoptar les mesures que afavoreixin 
l’educació, la seva qualitat i l’impuls a l’èxit escolar tot reforçant els centres públics que podrien, 
entre d’altres, fer efectiva una reducció de ràtios fins a 20 alumnes per als nous grups de P3 i 
garantir el manteniment de les plantilles de treballadores i treballadors actuals. 
 
TERCER.- Exigir que les escoles finançades amb fons públics però de titularitat privada siguin 
tractades amb el mateix barem que l’escola pública en el cas de retallades 
 
QUART-. Demanar al Departament d’Ensenyament que s’obri un procés d’acompanyament a 
l’escola privada concertada cap a l’escola pública, o bé cap a la privada. 
 
CINQUÈ.- Reiterar l’oposició i la no col·laboració amb el Departament d’Ensenyament en el cas 
de mantenir la seva política de tancament d’aules, línies o centres de l’escola pública. 
 
SISÈ.- Traslladar els presents acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i els seus Serveis Territorials corresponents, als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a les entitats municipalistes (FMC i ACM), a la FAPAC, als Consells Escolars 
Municipals i a les AMPAS del municipi i a la Marea Groga. 
 
Sr. J. ÁVILA: Com ja s´ha parlat anteriorment amb la moció del PSC i tot i la discrepància en quant al tema de les 
escoles concertades, ja que consideren que s´ha d´anar gradualment abolint. Tot i que l´argument sembla que é que 
la gent pugui triar, considera que la gent pot triar, entre pública i privada. Creuen que el concepte és aprofitar-se dels 
fons públics per fer una escola privada encoberta. També creuen que és diferent en el sentit que és més concreta en 
quant a les mesures que s´estan prenent per eliminar les línies de P3. Sembla que a Vallirana no li afectarà, però 
volen fer la denúncia per tots els municipis afectats. 

 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Votaran a favor, tot i que hi ha coses que no el hi convencen. No creu que per defensar allò 
públic, s´hagi d´atacar allò privat o concertat. Diu això perquè quan la moció parla de quan es tanquin línies, que es 
tinguin en compte les concertades. Creu que el que s´ha de fer és treballar en la direcció de que no es tanquin línies 
públiques, ni línies concertades. Està totalment d´acord amb el punt 3, i que quan s´apliqui el percentatge si hi ha 
una retallada a l´escola pública, que s´apliqui el mateix percentatge a l´escola concertada. Després parlen de que no 
es tinguin en compte a l´hora dels tancaments els argument economicistes per la reducció de costos i considera que 
és molt difícil mantenir serveis públics que generen pèrdues i que no es poden mantenir. I a Vallirana han tingut 2 
exemples en els anteriors anys: el govern tripartit anterior que en el seu moment va decidir tancar el Kikirikic, i ho va 
justificar per motius econòmics, amb una davallada de 84 nens i no s´estaven rebent les subvencions per les llars 
d´infants (període 2011-2012). I apunta a que el número 3 de l´actual equip de govern estava quan es va fer el 
tancament d´aquesta llar d´infants. O l´exemple de la Societat Municipal d´Aigües, que estan d´acord amb que no 
s´hauria de privatitzar mai, però si des del govern de l´Ajuntament amb uns informes et diuen que des del 2007 hi ha 
un deute amb l´ACA de 672.000 euros, perquè durant 20 anys s´han anat pagant els rebuts de l´aigua per sota del 
seu cost i et diuen que demanaran a la comissió de preus de la Generalitat una modificació de les tarifes per tal 
d’equilibrar ingressos i despeses per a l´explotació del subministrament de l´aigua, resulta difícil poder mantenir 
empreses que tenen aquest tipus de deutes (continua amb la seva argumentació per arribar a la conclusió de que a 
vegades la millor fórmula per fer front a un deute és treure´s de sobre la concessió d´un servei que genera pèrdues i 
realitzar un plec de clàusules d´explotació. Per això quan es passa d´empresa pública a privada han d´haver unes 
clàusules de salvaguarda. S´ha de garantir que cap veí es quedi sense aigua per no poder pagar i que hagi un 
romanent de tresoreria perquè des de Serveis Socials es pugui pal·liar aquest problema. Continua amb la seva 
argumentació. I per acabar, si la Generalitat de Catalunya en lloc de fer inversions en tirar endavant un procés 
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sobiranista, hagués fet les inversions en educació i en sanitat, probablement no estarien ara parlant del tancament 
de línies de P3 a la comarca del Baix Llobregat. 
 
Sr. T. GIBERT: El seu grup està totalment d´acord en que no hi hagi cap tancament de línies de P3, però moltes 
vegades aquí hi ha oportunisme, i demanaria que no s´aprofiti aquest fet i no es faci tanta crítica política de la gestió 
dels altres a partir de la presentació d´una moció, perquè s´està parlant d´una moció d´ensenyament i s´ha acabat 
parlant de l´aigua i es remata amb temes d´independència. Cadascú pot afegir el que vulgui, però es vol centrar en 
la moció en concret. I tot i estant totalment d´acord amb el fet de que no es tanqui cap servei d´ensenyament votaran 
en contra perquè en una moció que es vol que sigui aprovada per tots els grups municipals, no es pot parlar en un 
punt de “deslleialtat de l´actual govern de la Generalitat de Catalunya”. Demanaria una mica de paciència perquè 
l´actual govern no ha tingut temps encara ni de ser deslleial. No ho troba correcte, com tampoc aquest atac a 
l´ensenyament privat, que a Catalunya ha sigut gran valedor de la cultura i de la llengua durant molts anys. 
 
Sra. M. ZAPATA: El contingut dels acords d´aquesta moció va ser debatut al Fòrum Social del Baix Llobregat, a 
proposta de la FAPAC. VA ser consensuada per tots els sindicats, entitats i partits polítics, que com ERC estan 
integrats dintre del Fòrum Social i per aquest motiu es fan seva la moció en quant als acords. Però pregaria que 
treiés aquesta frase per tal que no votin en contra diferents grups municipals. 
 
Sra. I. VILLAFAINA: Votaran a favor, però vol comentar dues coses. S´ha parlat del tancament del Kikirikic, i vol dir 
que no es va tancar per un tema econòmic, sinó per una davallada de la natalitat que es continua patint. Són dades 
objectives. Sobre la moció pensen també que estan en contra del tancament de línies, però sí que és veritat que la 
taxa de natalitat del Baix Llobregat és baixa. Estan d´acord amb que s´haurien de repartir amb les ratios i així seria 
de més qualitat. Al final és un tema econòmic tot i que creuen que ni en sanitat ni en educació s´haurien de posar a 
sobre de la taula cap tema econòmic, perquè són prioritats. Tenen el total recolzament a l´escola pública, i tal i com 
s´exposa a la moció hi ha un paràgraf que diu que “l´educació i l´escola pública és l´instrument de cohesió social i 
d´igualtat d´oportunitats”. Totalment d´acord i en aquest sentit tenen el seu recolzament. 
 
Sr. J. ÁVILA: Afirma que no estan atacant allò privat, sinó que s´ataca el concertat. Accepten que hi hagi dues vies: 
pública i privada. Però no entenen el model de pagar els professors a l´escola però l´escola és privada i pot demanar 
quotes als pares i amb allò poder donar un millor servei que l´escola pública. Creu que els diners públics han d´anar 
a les escoles públiques que són la base d´aquest país. Considera que hi ha cosa que són serveis bàsics, com 
l´educació i sempre s´ha de garantir la millor educació pública. Sempre, igual que l´aigua, que és un altre servei 
bàsic. I si s´ha fet una mala gestió pública de certs sectors, segurament, però considera que no per això s´hauria de 
privatitzar perquè representa hipotecar aquests serveis perquè canviï o no el consistori continuarà sent privat. Té 
molt difícil marxa enrere i quan es privatitza s´està generant un negoci. Quan és públic tots els diners s´inverteixen 
en aquest servei i quan és privat ha d´haver un benefici., amb la qual cosa es converteix una mica als nens i a 
l´aigua en mercaderia. Que el número 3 de la seva llista estigués en l´equip de govern quan es va tancar el Kikirikic, 
ja s´està derivant a coses que van més enllà. Però si no havien els nens necessaris, s´hauria d´estudiar el tema en 
profunditat, i si era lògic, seria normal el tancament. L´edifici s´ha aprofitat per ser el casal de joves. Si creu que el 
tancament no estava justificat ho hauria de demostrar... En quant a la Generalitat, hi ha moltes coses en que 
s´inverteix diners públics i que no s´haurien d´haver gastat, com rescats a bancs, grans quantitats de diners per 
finançar l´exèrcit... i moltes vegades no és necessari. També vol afegir que si aquest paràgraf és un problema el 
treure però amb l´esperança que el nou govern finalment no apliqui aquestes mesures contra l´educació. 
 

La Sra. Alcaldessa confirma que l´esmena seria treure el paràgraf: “Per aquestes consideracions 
no compartim la deslleialtat de la Generalitat de Catalunya envers els compromisos de 
finançament i de planificació educativa amb els nostres municipis i vivim amb molta preocupació 
la seva manca de diàleg i col·laboració amb la comunitat educativa i la marginació que els 
governs locals actualment patim respecte les decisions educatives del nostre país”. 
 

VOTACIÓ de l´esmena: Queda aprovada l´esmena. 
 

VOTACIÓ: Queda aprovada per MAJORIA, amb els vots a favor de PSC, ERC, Sí es Pot-Sí se 
Puede, Ciutadans i Junts per Vallirana i amb l´abstenció de CIU. 
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N. 9.- MOCIÓ PER LA RETIRADA DELS SÍMBOLS FRANQUISTES A EDIFICIS 
NO PÚLICS DEL POBLE 
 
Moció presentada pels grups municipals Junts per Vallirana, Vallirana Si que es Pot, ERC, PSC, 
CiU i Ciutadans. Explica i llegeix aquest punt el regidor Sr. Omar Rodríguez. 
 
Atès que enguany es compleixen 80 anys de l’aixecament militar del general Franco, el qual va 
acabar amb la II República i la democràcia i va instaurar una dictadura militar que va significar la 
pèrdua de drets, llibertats i vides humanes, en una repressió que va obligar a milers de persones 
a exiliar-se a d’altres països. 
 
Atès que aquell aixecament militar ens va dur a una de les etapes més crues de la nostra 
història: el règim franquista, etapa basada en l’opressió i en la imposició, de les quals ja ens hem 
deslliurat, però que encara resten elements que ens les recorden. 
 
Atès que l’any 2007 es va aprovar la Llei del Memorial Democràtic i també es va aprovar la Llei 
de la Memòria Històrica que, entre d’altres mesures, ordena la retirada de tots els símbols i 
monuments públics que honrin o recordin al franquisme, exaltin la revolta militar i la Guerra Civil. 
 
Atès que Vallirana surt en el Cens de Simbologia Franquista de Catalunya del Memorial 
Democràtic de la Generalitat, per tenir símbols franquistes en plaques d’edificis de protecció 
oficial. 
 
Atès que les imatges i símbols constitueixen trets claus en l’imaginari col·lectiu dels anys foscos 
de la nostra història i que cal retirar allò que va escenificar un dels episodis més negres de la 
nostra història. 
 
Per tot això, es proposa al Ple: 
 
PRIMER.- Iniciar una campanya informativa als veïns i veïnes dels edificis on hi hagi encara 
símbols franquistes, on s’informi de la voluntat del Ple de retirar de forma gratuïta la simbologia 
de les plaques d’habitatges amb el jou i les fletxes i/o altres referències franquistes, en 
compliment de la Llei de memòria històrica aprovada de l’any 2007. 
 
SEGON.- Procedir a la retirada d’aquests símbols al nostre poble. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord al Memorial democràtic de Catalunya. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Aquesta moció va arribar de diferents col·lectius i es va presentar una moció similar a 
Barcelona, i fent una mica de recerca van trobar que al Memorial de Catalunya encara consta el nom de Vallirana 
entre els municipis que mantenen simbologia franquista. 
 
Sr. J. URREA: Vol puntualitzar perquè sempre es parla en plural “símbols franquistes” i a Vallirana el que hi ha és 
només una placa en un edifici. 

 
VOTACIÓ: Queda aprovada per UNANIMITAT. 
 

La Sra. Alcaldessa vol agrair a Junts per Vallirana per haver impulsat aquesta moció i a tota la 
resta de grups per haver-la recolzat. 
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N. 10.- MOCIÓ PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIRE A VALLIRANA I 
AL BAIX LLOBREGAT I PER A PARTICIPAR A LA CREACIÓ DE LA TAULA 
TERRITORIAL DE QUALITAT DE L'AIRE DEL BAIX LLOBREGAT 
 
Moció presentada pel grup municipal Junts per Vallirana. S´hi afegeix a la moció el grup 
municipal Sí es Pot-Sí se puede. Explica i llegeix aquest punt el regidor Sr. Omar Rodríguez. 
 
El passat 17 de novembre de 2015 l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va exercir d'amfitrió 
en una trobada d'Ajuntaments del Baix Llobregat per debatre sobre la realitat de la qualitat de 
l'aire i els riscos a la salut, de la crema de residus i altres focus d'emissió, organitzada en 
col·laboració amb el Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) i amb la participació de 
diferents tècnics, regidors i alcaldes de la comarca i de municipis adjacents. 
 
La Jornada va comptar amb les intervencions de quatre experts en qualitat de l'aire: un 
investigador de l'IDAEA-CSIC; un expert en dioxines i furans també del servei d'espectrometria 
de masses de l'IDAEA-CSIC; un professor de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de 
Barcelona i membre del Comitè Científic sobre nous riscos per la salut de la Direcció General de 
Salut de la Unió Europea; i un membre de la Plataforma Cel Net de les comarques de Tarragona. 
 
Els diferents ponents van aportar dades d'estudis científics que posaven en valor la necessitat 
d'apostar per reduir el trànsit, establir controls d'emissions i immissions automàtics i en continu, 
d'establir polítiques multisectorials per reduir els riscos a la salut pública o de transcendir els 
valors dictats per la legislació actual, que ha sofert nombroses modificacions en els darrers anys i 
que en els propers anys serà, de ben segur, més exigent. En aquest sentit, l'Organització 
Mundial per la Salut marca unes xifres màximes d'emissions que la legislació europea actual 
duplica en bona part de les emissions sota control. Dit d'una altra manera: al Baix Llobregat, en 
la majoria de dades de qualitat de l'aire de què es disposa es compleix la llei, però no les 
recomanacions fetes per l'OMS. 
 
Una de les conclusions dels assistents de la trobada va ser la necessitat de trobar un marc on 
debatre sobre la qualitat de l'aire entre municipis que compartim problemàtiques similars (trànsit, 
indústria) i d'impulsar un estudi que analitzi tots els compostos tòxics existents a la comarca, 
partint de l'experiència de la Plataforma Cel Net a Tarragona però adaptant-la a la realitat de 
trànsit i de models industrials de la nostra comarca. 
 
En aquesta trobada d'Ajuntaments, l'alcalde de Castellbisbal va expressar la seva voluntat de 
convocar una nova reunió per definir aquesta taula, idea a la qual s'hi van mostrar favorables 
diferents representants dels ajuntaments de Cervelló, Pallejà i Sant Vicenç dels Horts. 
 
Atès que l'Ajuntament de Vallirana impulsa des de fa 4 anys mesures per garantir una millor 
mobilitat i seguretat viària a la vila, així com l'adequació urbana. 
 
Atès que durant el 2014 es van recollir a Vallirana dades de contaminants procedents del traçat 
lineal de trànsit de la carretera nacional 340, amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que les accions polítiques més efectives per millorar la qualitat de l'aire necessàriament han 
de transcendir els límits municipals i que hi ha diferents municipis propers a la nostra vila que 
tenen voluntat de treballar conjuntament en aquest àmbit. 
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Atès que cal impulsar y/o revisar els estudis d'avaluació ambiental sobre les emissions del diòxid 
de nitrogen i les partícules en suspensió a la nostra vila, 
 
Es proposa al Ple: 
 
1 – Participar de la creació de la Taula Territorial de Qualitat de l'Aire del Baix Llobregat. 
 
2 – Crear un apartat a la pàgina web de l'Ajuntament per a difondre les dades públiques 
disponibles sobre la qualitat de l'aire a Vallirana i al conjunt de la comarca. 
 
3 – Estudiar en el marc de la Comissió Permanent de Mobilitat mesures concretes que permetin 
assolir l'objectiu de reduir un 25% les emissions de diòxid de nitrogen i un 5% l'emissió de 
partícules en suspensió que consta en l'estudi d'avaluació ambiental del Pla de Mobilitat Urbana. 
 
4 - Transmetre aquests acords als ajuntaments de Sant Vicenç dels Horts, Castellbisbal, Cervelló 
i Pallejà, així com al Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) i a la Plataforma per la 
Qualitat de l'Aire, amb la màxima celeritat possible. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Informa que es va celebrar una trobada a l´Ajuntament de Sant Vicenç, a on es proposava la 
creació d´aquesta Taula i consideren que és una bona iniciativa i que es poden exposar noves idees i estratègies 
per combatre la contaminació de l´aire. 
 
Sr. J. ÁVILA: Estan totalment d´acord i informa que es volen adherir a la moció. I creu que es necessitarà aquesta 
moció per tot el tema de les canteres. 
 
Sr. T. GIBERT: També votaran a favor d´aquesta moció. No obstant vol remarcar que la nostra situació tot i la 
proximitat, té poc a veure amb els municipis de Castellbisbal i Sant Vicenç dels Horts. Vallirana té una molt bona 
qualitat de l´aire. El que no vol dir que no s´hagi de vetllar perquè es mantingui. Les pedreres no tenen gaire a veure 
amb la contaminació de que es parla aquí, perquè és una contaminació molt propera al lloc de la pedrera i no són 
partícules respirables, sinó partícules sedimentables, que cauen molt a prop perquè són molt pesades. Hi ha el 
problema del trànsit rodat, que esperem tingui una vida curta. Abans es deia que no es volien treure recursos públics 
de la sanitat i de l´ensenyament, però ara es vol impulsar que algú de forma privada faci un estudi sobre la qualitat 
de l´aire. La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat té una xarxa de 
mesura de la qualitat de l´aire repartida per tot el país que és espectacular. Té uns tècnics sensacionals que se´n 
cuiden. Diputació de Barcelona té tres unitats mòbils que es mouen constantment pel territori i que a Vallirana han 
estat diferents vegades, i amb uns professionals prou competents. Si tenim un servei públic que funciona, no li 
encarregarem això a algú privat. Per això demanaria que s´elimini aquest apartat que parla de que es faci un estudi 
independent perquè aquest és un dels serveis públics que funcionen de meravella. 

 
Sra. M. ZAPATA: Votaran a favor però vol especificar, sobretot a arrel del que s´acaba de comentar, perquè 
desgraciadament no tenim la indústria de Castellbisbal o de Sant Vicenç que fa que siguin pobles molt rics, però 
tenim una mala qualitat de l´aire tenint en compte que vivim en un poble de muntanya per on cada dia passen 2.500 
camions, a part dels vehicles particulars. No creu que la qualitat de l´aire de Vallirana sigui bona, tenint en compte 
que estem en un entorn natural i que hauria de ser excel·lent. Creu que s´ha de treballar en aquesta Taula. 
 
Sr. J. URREA: No vol dir que estigui en contra però avança que el seu vot serà negatiu. Si es parla de qualitat vol 
donar les conclusions d´un treball fet per la Diputació de l´estudi que es va fer a Vallirana al 2014. En quant a 
partícules inferiors a 10 micres PM10, no superen les concentracions, ni les PM2,5 tampoc superen els valors ni els 
límits, ni d´òxid de nitrogen cap dia es supera el valor límit, ni d´ozó, ni de benzè, etc... I aquest és l´últim estudi però 
en poden donar més i tots amb el mateix resultat. La qualitat de l´aire a Vallirana és bona, a pesar de la carretera, 
perquè ajuden els aires i l´orografia. Quan es parla de Sant Vicenç, Pallejà o Castellbisbal, que a més són els pobles 
amb més industrialització i l´orografia no acompanya gens. Són aires que entren de mar a terra i que ajuden a que 
hagi una concentració de partícules als límits permesos, per aquestes indústries i per les carreteres que circulen al 
costat del riu. No té res a veure amb la qualitat de l´aire de Vallirana o de Cervelló, perquè l´orografia també ajuda a 
tenir una bona circulació de l´aire. Amb aquesta moció es parla de que s´ha fet una trobada a Sant Vicenç dels 
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Horts, de la que no tenen coneixement. La problemàtica de Cervelló és una altra ben diferent dels altres tres pobles i 
preguntat l´alcalde de Cervelló sobre aquesta reunió es va sorprendre perquè no sabia tampoc qui havia anat. Anant 
al fons de la qüestió per crear una Taula Territorial de qualitat de l´aire del Baix Llobregat, considera que per part de 
la Generalitat es fa molta feina en aquest sentit. Hi ha un pla d´actuació per la millora de la qualitat de l´aire Horitzó 
2020, que a les zones de protecció especial de l´ambient atmosfèric té com a objectiu assolir els nivells de qualitat 
de l´aire, sobretot en partícules inferiors a 10 micres i el NO2. Aquest pla d´actuació per la millora de l´aire preveu 
actuacions ambientals, es va aprovar fa un any i preveu la necessitat d´incorporar flexibilitat amb propostes i 
mesures que calguin prendre. Aquest pla es dota de tres òrgans: el consell d´experts, la comissió rectora i l´òrgan 
consultiu. Des de juliol diversos agents socials, econòmics, sindicals i altres Ajuntaments requerien a la Generalitat 
per formar part d´aquest pla. El 19 d´octubre s´ha constituït Taula de qualitat de l´aire de la conurbació de Barcelona 
i ara s´està demanant del Baix Llobregat. A la primera participen departament de la Presidència, dpt. d´Empresa i 
Ocupació, dpt. d´Interior, Servei català de Trànsit, Direcció General de Protecció Civil, Dpt. de Territori i 
Sostenibilitat, etc., Ajuntaments de Barcelona, Hospitalet, aeroport de Barcelona.... 
En definitiva hi ha molta gent treballant aquest tema i estan creant zones de protecció especial de l´ambient 
atmosfèric, i a on apareixen Pallejà, Castellbisbal i Sant Vicenç dels Horts. Creu que dedicar uns recursos per fer 
quelcom que ja s´està fent, o fer taules paral·leles que ja s´estan fent, no seria necessari. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Vol agrair els vots favorables de Sí es Pot-Sí se Puede, ERC i CiU. No té cap problema a 
esmenar la part que comentava Sí es Pot. Diu que la informació l´ha tret de l´acta a on diu que havien assistit 
aquests pobles. En quant a les dades del tema de la qualitat de l´aire, en aquesta moció no s´entra a valorar la 
qualitat de l´aire de Vallirana si és bona o dolenta. Que Vallirana no arribi als nivells màxims no vol dir que no es 
treballi per millorar-ho. Tot i sabent que hi ha altres iniciatives, creuen que crear una taula territorial podia ser una 
bona iniciativa. 
 

La Sra. Alcaldessa confirma que l´esmena seria eliminar el punt 2 “Impulsar en el marc 
d´aquesta taula un estudi específic sobre al qualitat de l´aire a la comarca, fet per professionals 
independents, que mesuri emissions i immissions en punts estratègics”. 
 

VOTACIÓ de l´esmena: Queda aprovada l´esmena. 
 

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

N. 11. INFORMACIÓ DE L´ALCALDIA 
 
11.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS DEL NÚMERO 715 AL 812 DE L´ANY 2015 

 
11.2. DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 5 DE NOVEMBRE A 10 DE 
DESEMBRE DE 2015 
 
Sr. J.M. ARRABAL 
 
Informa de les activitats de la Regidoria de Cultura i Esports 
 
Destaquen la programació de Sant Sebastià, la Diada de Sant Sebastià amb la gran traca, cercavila i ballada de 
sardanes. La Diablestada, acompanyats pels Diables Cua de Drac de Cornellà. El ball de Sant Sebastià, amb el duet 
Aria al Casino. I l´hora del conte al Patronat, amb la presència de la geganta Pepeta de l´escola La Ginesta. 
En activitats culturals destacar el taller de relats breus a la biblioteca Josep M. López Picó, amb coordinació del 
servei local de català. El lliurament del premi conte il·lustrat infantil de Vallirana, el dia 3 de desembre, que es va 
convocar i va guanyar el títol Quina aventura. Aquest premi, a més de promoure la creació artística dels 
valliranencs/ques, es publica l´obra guanyadora per fomentar el sentiment de pertinença, seguint el pla d´acció 
cultural, que està relacionada la temàtica, costums i tradicions de Vallirana. 
Des de l´escola municipal de música Aureli Vila, hi ha hagut tres concerts d´alumnes a l´auditori de l´escola, del 14 
al 18 de desembre; concert per la Marató de TV3; i el concert de Nadal, com cada any. 
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En quant a exposicions i altres activitats a la Masia molí Can Batlle, la mostra de treballs nadalencs dels alumnes del 
taller d´art; l´exposició del cercle artístic, amb una xerrada sobre les persones refugiades, amb les seves vivències a 
Grècia; la mostra que actualment encara hi és i fins a finals de mes de Vallirana, abans i ara, amb la col·laboració 
d´Amics de Vallirana; i la conferència organitzada per l´entitat nova Proteu. 
Des de la Regidoria de Cultura, amb Descobreix Catalunya, van anar el 16 de gener 2016 al Museu del Vi a 
Vilafranca. 
El 14 de febrer es lliurarà els Tres Tombs a la col·laboració de l´Agrupació de Carreters. 
Des de la Regidoria d´Esports es va celebrar la gala sopar de l´esport de Cos Màster, l´11 de desembre, 
multitudinària amb 300 persones,  on es van lliurar uns diplomes de reconeixement a les guanyadores de la medalla 
d´or de la Copa d´Espanya de Gimnàstica Aeròbic, a Saragossa; la participacio a la cavalcada de Reis de la penya 
del club esportiu Cos Màster; inauguració de les pistes del paddle, dissabte 16 de gener; destacar la bona 
participacio del torneig de petanca a les noves pistes, al costat de l´Institut; el dia 24 de gener amb motiu de les 
festes de Sant Sebastià es va fer també una cursa, per fer després juntament el ball de Sant Sebastià. El 30 de 
gener es farà novament el 36è aniversari de la Penya Blaugrana de Vallirana, com cada any i vindran directius del 
Barça, de la Federació Catalana de Futbol i de diverses penyes del voltant. També informar de la finalització d´una 
fase del projecte de camins saludables, de la Fàbrica de Cotó fins el nou parc de la selva Negra, que ja està 
totalment senyalitzat. 
 
Sra. I. VILLAFAINA 
 
Informa de les activitats de la Regidoria d´Educació i Pla contra el fracàs escolar 
 
S´ha obert una línia nova de nadons a l´escola bressol Barrufets, i és possible perquè tenen matrícula oberta durant 
tot l´any per les famílies que necessitin i aniran obrint les aules segons les necessitats de les famílies del municipi. 
Informar que dimarts 26 de gener 2016 es va fer la primera sessió del projecte de full de ruta, que és per l´orientació 
educativa des de les escoles municipals de persones adultes, que és un projecte de la Diputació de Barcelona dintre 
de les estratègies contra la lluita de l´abandonament escolar prematur. Està dirigit al col·lectiu sobretot dels cicles de 
formació de grau mig i actualment estan participant 17 alumnes i és bastant probable que s´incrementi amb 5 mes, i 
seria un total de 22. I actualment dintre de policia de Barcelona es va fer un primer projecte de cinc municipis i 
aquest any han inclòs quatre més i un és Vallirana. Tots els altres són municipis de molts més habitants. 
 
Sra. R. GARCÍA 
 
Informa de les activitats de la Regidoria de Serveis Socials, Sanitat, Cooperació, Igualtat, Fires i Festes 
Populars 
 
Comentar que han demanat una nova subvenció al catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona que consisteix 
en arranjament d´habitatges. S´ajudarà a les famílies que per exemple tenen banyera a posar plat de dutxa. La 
Diputació paga el 80% de la despesa, i la resta ho paga l´Ajuntament de Vallirana. 
Les festes de Sant Sebastià de dilluns passat van celebrar l´esmorzar amb els usuaris del SAD, al que van venir 40 
usuaris i des de l´Ajuntament es vol destacar la feina diària molt dura que fan les treballadores familiars. 
De la festa de Sant Sebastià destacar una de les activitats que han tingut molt d´èxit, i que han de parlar amb 
l´empresa Aqualia per tornar-la a fer, és la visita de la Mina del Polvorí de Can Rovira, amb una assistència de 150 
persones. 
Es vol agrair la participació de totes les entitats i la comissió de festes per la gran cavalcada de Reis que s´ha tingut 
aquest any, que com a novetat ha tingut a la fada Irana i que l´any que ve podrem comptar amb la seva presència. 
El 6 de febrer es celebra la rua de carnestoltes i encara les persones que vulguin participar estan a temps 
d´inscriure´s abans del 2 de febrer. 
Estan treballant en la 5a fira de turisme salut i natura, que serà els dies 12 i 13 de març. 
 
Sra. E. ROMERO 
 
Informa de les activitats de la Regidoria de Recursos Humans, Serveis Generals i Participació Ciutadana i 
Transparència 
 
Informarà de les incorporacions recents de personal que s´han fet a l´equip de Recursos Humans: 2 agents de 
neteja viària, contractats com a plans d´ocupació durant 6 mesos i estaran dins l´àrea de Serveis Territorials; 2 
peons pintors, amb la mateixa àrea de Serveis Territorials, també formant part d´aquests plans d´ocupació de 
l´Ajuntament de Vallirana, amb una contractació de 2 mesos; 2 contractacions de durada determinada i de jornada 
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parcial, en un projecte que explicarà amb més deteniment el regidor de Joventut, de 2 conserges per un tema 
d´aules d´estudi; i com ha explicat la regidora d´Ensenyament, una mestra per l´apertura de la classe de nadons, 
que al tenir la matrícula oberta sempre s´està a l´expectativa de poder donar cobertura a aquelles famílies que ho 
necessitin pels motius que siguin. 
Parlant dels convenis de pràctiques, aquest equip de govern sempre aposta per les pràctiques a l´Ajuntament i 
actualment tenim cinc persones realitzant pràctiques a l´Ajuntament: un estudiant de cicle formatiu de grau mig de 
sistemes microinformàtics de Molins de Rei; un estudiant de l´Institut Vall d´Arús, de la branca científica tecnològica 
de batxillerat, realitzant pràctiques al departament de Joventut; un estudiant de tercer, grau de Treball Social de la 
facultat d´Educació Social i Treball Social Pere Tarrés; i dues estudiants de l´institut Gabriela Mistral de Sant Vicenç 
dels Horts, a la llar d´infants La Talaia. 
A nivell d´oferta pública ja ha finalitzat el període de presentació de les instàncies per la plaça de mestre 
especialitzat en audició i llenguatge o educació especial. Avui s´ha publicat el decret d´admesos i exclosos, i el 
nomenament del tribunal i la convocatòria per la fase d´oposició que serà el proper dia 10 de febrer a les 9:00 hores 
al Casal de Joves. 
Estan acabant d´ultimar les bases dels processos de selecció pels nous plans d´ocupació pel 2016. Serà el segon 
any consecutiu que aquest equip de govern està apostant per l´ocupació i ja s´ha demostrat així en els pressupostos 
anuals, dotant d´una partida econòmica bastant considerable per poder donar ocupació i la possibilitat de reinserció 
de gent aturada a Vallirana. Les bases sortiran per mitjans de febrer i la incorporació serà el més aviat possible. 
 
Sr. A. LLORCA 
 
Informa de les activitats de la Regidoria de Joventut 
 
Destacar de la festa major de Sant Sebastià l´activitat del futbol que van organitzar juntament amb la Regidoria 
d´Esports i la col·laboració del Drac Apocaleus que va tenir molt bona resposta i es preveu tornar-la a repetir per la 
festa major de Sant Mateu. 
Al casal de joves aquesta setmana s´està dent a terme les inscripcions pels cursos de l´agenda jove del febrer-juny 
2016 i que començaran aquest dilluns. 
La setmana vinent finalitza el període d´horari ampliat de les aules d´estudi, durant tot el mes de gener, obrint tots 
els matins de la setmana i a les tardes fins les 00:00h. i els caps de setmana matí i tarda fins les 21:00h.. S´ha pogut 
fer gràcies als plans d´ocupació de conserges, comentat abans. 
A partir de dilluns 1 de febrer el casal de joves amplia el seu horari d´atenció a la ciutadania, obrint tots els matins de 
09:00 a 13:00h., aprofitant també la seva obertura pels cursos que es fan des de promoció econòmica. 
Vol donar a conèixer una iniciativa, a la que participaran des de la Regidoria de Joventut juntament amb la Regidoria 
de Promoció Econòmica, que s´anomena Innobus, que és un projecte que potencia la oportunitat dels joves 
innovadors i emprenedors que estiguin aturats, apropant-los a l´ecosistema empresarial del Baix Llobregat. No 
suposarà cap cost econòmic i en aquests dies es farà difusió pels mitjans de comunicació de les bases perquè 
puguin inscriure´s els joves de Vallirana. 
 
Sr. A. LAFONT 
 
Informa de les activitats de la Regidoria de Transport i Mobilitat, Via Pública, Habitatge i POUM 
 
Destacar les darreres actuacions des del concepte de via pública amb tot el personal del pla d´ocupació, amb els 
que s´han fet diferents grups: dos de pintura, pintant diferents zones del municipi, ara mateix estan per la zona 
central; també dos grups de parelles d´operaris que estan fent arranjaments de reparació de voreres, i han fet una 
visualització en un carrer de la zona de Can Batlle i a partir d´ara aniran fent arranjaments de voreres per diferents 
barris. 
 
Sra. N. RUIZ 
 
Informa de les activitats de la Regidoria d´Ocupació, Comerç, Empresa, Consum i Turisme 
 
Vol destacar l´inici del programa formatiu 2016 amb els cursos d´anglès, d´atenció sociosanitària i a principis de 
febrer amb els cursos d´informàtica. Així com les jornades d´ocupació. 
I des de la Regidoria de Consum donar a conèixer un nou servei que es donarà a través de l´OMIC (Oficina 
d´Atenció al Consumidor), que és un servei d´orientació jurídica. De moment es donarà mitjançant cita prèvia i en 
funció de la demanda s´ajustaran els horaris. 
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Sr. O. SUÑÉ 
 
Informa de les activitats de la Regidoria de Medi Ambient, Governació i Innovació i Projectes 
 
En primer lloc vol informar sobre una petició que va fer el regidor Sr. J. Ávila, sobre el pla local de ciutat viària de 
Vallirana, entregant-li una còpia del pla. 
També farà entrega d´un informe que va demanar el regidor Sr. E. Giráldez i li farà entrega en quant vingui. 
En relació a la feina que s´està fent des de la Regidoria de Medi Ambient dir que el passat 13 de gener, i creu que 
és una bona noticia, van tenir una reunió amb l´Agencia Catalana de l´Aigua, en relació a unes demandes que tenia 
l´Ajuntament de Vallirana perquè es fes càrrec de tota aquella infraestructura que li pertoca a l´ACA per llei, que 
seria tot el clavegueram. En aquesta reunió van informar que tenen un pla d´inversió d´aquí al 2020, s´estan 
estudiant diferents opcions per poder portar el clavegueram més amunt del Xipreret, que és l´últim punt a on arriba 
actualment. Hi ha un full de ruta per poder firmar aquest conveni amb l´ACA i que es faci càrrec del seu 
manteniment, de tota la xarxa que li pertany. Des de 1995 aproximadament es va fer la infraestructura i mai s´havien 
fet càrrec del seu manteniment. Aquesta despesa l´ha assumit el poble de Vallirana i per això és una bona noticia. 
La planificació perquè assumeixin és que han de fer unes millores al Mas de les Fonts, reparacions i modificacions 
perquè ells acceptin el seu funcionament. I després un informe tècnic de deficiències de la seva pròpia xarxa que 
van construir, per fer aquestes millores i ells acceptaran realitzar aquestes millores que estan dintre d´aquest 
conveni. 
S´han fet actuacions a les lleres de la riera per facilitar el desguàs, i facilitar l´accés als col·lectors d´aigües 
residuals, reduir el risc d´incendis en canyars secs, guanyar salubritat reduint l´amalgama de vegetació seca i 
residus, millorar les condicions ecològiques de la destrucció de les espècies. I s´ha actuat fins la part de la riera de 
Vallirana en el tram del Vall d´Arús al tram del pont de la Llibra, tram de les Sedes, tram del Cotó, tram del port de la 
Bonaigua, Casetes Muntaner, riera Campderrós, tram de Paraguai i tram de Puerto Rico. 
En el 2015 es van realitzar les obertures de franges de protecció d´incendis del Mirador, Soleia, Mas Rovira i el 
manteniment de la franja de la Solana. En quant al manteniment de la franja de la Solana tenen moltes peticions 
d´informació per saber perquè es cobra el manteniment d´aquesta franja, després de que el PSC a la seva 
campanya va prometre que es retirarien aquestes quotes de manteniment. Dir que s´han cobrat els manteniments 
de la franja de la Solana perquè al novembre es van aprovar les ordenances fiscals i les ordenances que afectaven 
al 2015, que és quan es va fer el manteniment de la franja de la Solana, es regien per les ordenances aprovades al 
novembre de 2014. Encara no havien hagut eleccions i s´ha de respectar la meritació d´aquestes ordenances 
fiscals, i a la Solana es va intervenir després de 3 anys sense manteniment i passar el rebut corresponents per 
complir amb la normativa vigent. A partir de la modificació feta al novembre de la taxa de manteniment de les 
franges, a partir d´ara els manteniments de les franges ja no portaran cap càrrec als veïns de Vallirana. Quan es 
torni a fer la Solana, ja no tindrà càrrec. Dir que només queden tres obertures: Can Rovira, Can Batlle i Pinars, que 
s´executaran al 2016 i a partir d´aquí ja estaran al dia de temes de franges. 
A la part de neteja viaria dir que hi ha un reforç de neteja viaria, que estan actuant molt en els passatges i escales, 
que per situació de contractes feien molt poc. També està ajudant aquest equip a pal·liar l´incivisme de la gent quan 
deixa deixalles a les zones de contenidors, intentant millorar la visió de Vallirana i que no sembli que Vallirana és un 
abocador, que no ho és. 
Aprofita per facilitar l´informe sobre clavegueram del c/ Major al Sr. E. Giráldez. És un informe de quan s´ha fet la 
neteja, per saber com estava el col·lector. No diu res sobre les inversions, perquè s´ha d´esperar segons el 
contracte de manteniment que es té amb Aqualia sobre el manteniment al pla director d´inversions, per saber el que 
s´ha de fer realment en aquest tram i què costaria. Però sí identifica quins problemes té aquest col·lector, que 
portava 30 anys sense netejar, molt vell, té deficiències per tot arreu, molt antic i s´haurà de fer una inversió un cop 
es tingui aquest pla director. 
 
Sr. J. URREA 
 
Informa de les activitats de la Regidoria d´Urbanisme i Barris 
 
Informa de la construcció d´una illa de 50 nínxols al cementiri i ja estan pràcticament acabats, sinó aquesta setmana 
acabaran la setmana vinent. 
També vol informar del tret de sortida de la construcció del pavelló poliesportiu a la zona de la Barquera. Van dir que 
per aquesta legislatura es tiraria endavant i avui es fa  el primer tret de sortida. Es fa un concurs d´idees obert a tots 
els arquitectes i posen com a condicions un pavelló PAV3, que vol dir d´unes mides regulades del que és la base a 
on es practica l´esport. Que tingui una sala annexa per practicar altres esports. Amb una capacitat per 400 persones 
mínim i que tingui un servei de bar. No és un concurs d´idees vinculant: qui guanyi aquest concurs no vol dir que es 
construirà aquest pavelló. És un concurs d´idees perquè es donin idees per poder després fer un projecte executiu 



Pàgina 41 de 44 

 

que hagin agradat de tots els qui es presentin. En aquest concurs d´idees donen un premi al que més agradi i la 
possibilitat de donar dos accèssits. Es constitueix un jurat, que estarà presidit per la Sra. Alcaldessa, amb els 
regidors d´Esports, i de via pública i urbanisme, un tècnic d´Esports, un tècnic d l´àrea de Serveis Territorials, un 
tècnic de la Diputació i també la regidora cap d´oposició o persona en qui ella delegui. També incorporen amb veu 
però sense vot a les entitats socioesportives de Vallirana (bàsquet, gimnasos Cos Màster i Hyun Su). La idea és 
realitzar-lo a la zona de la Barquera. Aquest és el primer tret de sortida i la idea és aprovar les bases, publicar-les i 
obrir un període d´uns 45 dies perquè els arquitectes puguin fer aquestes propostes. Un cop tancat aquest concurs, 
acte seguit la idea és fer un contracte formal per fer el projecte executiu i la direcció d´obres per després, tot seguit, 
començar a fer el plec i contractar l´obra. Per executar l´obra, la idea que tenen és la possible subvenció que vingui 
de les meses de concertació de la Diputació, que sempre dóna uns ajuts, per fer-hi infraestructures. Que no es sap 
quina serà perquè tot just ara s´ha obert el període en que fem la sol·licitud i la idea és demanar única i 
exclusivament la subvenció de la mesa de concertació per construir el pavelló poliesportiu. 
 
Sra. ALCALDESSA: Per acabar  la informació d´Alcaldia comentar que per poder tenir un cens d´habitatges buits 
que pertanyen a entitats de crèdits o grans empreses per tal de poder disposar d´aquestes habitatges a nivell social, 
durant el mes de desembre es va rebre el llistat que envien des de la Generalitat de Catalunya, però és un llistat 
amb bastants inexactituds a nivell d´adreces i està costant acabar de verificar les dades. Tot i així ara mateix s´està 
al voltant de 148 habitatges, la major part es tractaria de torres i en alguns casos són torres que no estarien 
habitables. I també al llistat s´estan trobant a l´hora de fer la inspecció, que algunes són trasters, tot i que constin 
com habitatge. S´està fent aquesta depuració, però ja tindrien unes primeres dades: l´entitat bancaria que ara mateix 
té més propietats al municipi seria BBVA, que si es suma els que antigament era UNIM, estaríem parlant de 
pràcticament 50 habitatges. S´han posat en contacte amb aquesta entitat i estan a l´espera de poder tenir una 
reunió amb la persona responsable de BBVA en aquests temes. Sinó hauran de fer allò que diu la moció que es va 
aprovar pel Ple que deia que no es treballaria amb aquelles entitats que desnonessin i utilitzaran la força i altres 
actuacions d´ampliació d´aquella moció perquè l´objectiu seria que si tenen tants habitatges buits puguin utilitzar-se 
per lloguers socials. L´altre banc que també tindria bastants habitatges seria el SAREB, banc dolent, que tindria 22 
habitatges. Ja amb menys, el Banc Sabadell té 7 habitatges i altres més petits. 
 
 

N. 12 PRECS I PREGUNTES 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Comenta que han arribat bastants queixes sobre els accessos al polígon i volen saber si hi ha 
alguna solució, sobretot de l´asfaltat, sense entrar en problemes històrics del polígon, si això afecta i no es pot 
solucionar per ara i si no afecta si es pot arreglar, sobretot l´asfaltat l´accés al polígon. 
També arriben queixes sobre la presència de porcs senglars a la nit al parc central i que tot i que suposa que ja 
s´estan intentant donar solucions estaria bé que es doni un explicació. 
També ha arribat alguna queixa perquè des del restaurant de les Acàcies cap avall per la nit fa força pudor. Pensen 
que potser és d´alguna empresa d´allà, però estaria bé revisar si totes les empreses compleixen les condicions de 
salubritat. 
Sobre les franges de protecció de la Solana han arribat moltes queixes i que ja ha contestat abans el Regidor. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: En quant al tema del poliesportiu volen fer una proposta a l´equip de govern, ja que consideren 
que abans de fer un poliesportiu nou es faci la remodelació de l´actual poliesportiu. És veritat que s´han de tancar 
centrals, laterals, enderrocar els vestidors, que no reuneix les condicions mínimes, però creu que és millor una 
remodelació abans d´un poliesportiu nou per dos motius: per la centralitat de la ubicació i pel cost, ja que considera 
que serà més barata la rehabilitació que un poliesportiu nou. I planteja el dubte, quan ha sentit que es vol construir el 
nou a l´espai cívic de la Barquera, a on es fan els tres tombs, les atraccions de la fira i la fira sobre rodes. No hi ha 
cap altre espai pla de tants metres quadrats a Vallirana i el dubte seria a on es posaria tot això. 
La revista del municipi estava previst que el 21 de desembre arribés a les llars i va arribar cap al 30. Considera que 
el retard de 8 dies no és important però a la revista s´ofereixen una sèrie de llocs de treball, concretament de mestre 
especialitzat en audició i llenguatge o educació especial, i que el període de presentació d´instàncies finalitzava el 
28 de desembre. I per tant en aquests casos concrets es podria retarda la data de presentació de les instàncies? No 
tothom té internet o no mira la pàgina web de l´Ajuntament. 
Hi ha una empresa que es diu ADEC GLOBAL que feia un servei d´un solar municipal del polígon industrial i que 
finalitzava el seu contracte el dia 30 de juny de 2015, amb aquest consistori constituït, i es podia prorrogar per 
ambdues parts. I vol saber si s´ha prorrogat el servei a aquesta empresa i quins serveis estava fent exactament. 
Comenta que ja l´any passat uns pares van passar una carta als reis mags amb una pregunta “I tu jugues en 
català?”. Pregunta si consideren important que un nen jugui en català, castellà o anglès, o si l´important és que un 
nen pugui jugar, tingui joguines i salut per poder jugar, o que els reis d´orient tinguin feina tot l´any per poder portar 
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els regals. Sap que li contestaran que l´Ajuntament no ha fet la carta, sinó el Consorci de Normalització Lingüística, 
però sí que és distribuïda pel l´Ajuntament, i per tant sí es responsable d´alguna manera. Estarien dient el mateix si 
la pregunta fos al revés “¿Y tú juegas en castellano?”. Demana a l´equip de govern que faci el que hagi de fer 
perquè no es repeteixi aquesta pregunta cap altra vegada. 
 
Sr. J. ÁVILA: Han rebut moltes queixes relacionades amb el poliesportiu perquè sembla que la situació dels 
vestuaris és bastant ruïnosa, fins el punt que no hi ha aigua calenta i tot molt fet malbé. No demanen que es reformi 
tot el poliesportiu, però els hi sembla molt bé el tret de sortida del nou poliesportiu, perquè considera que és una de 
les prioritats que ha de tenir aquest poble, juntament amb la biblioteca i amb un ateneu, però consideren que fins 
que no es faci el nou poliesportiu la situació dels vestuaris no pot continuar així. 
També reben queixes de la sortida de l´establiment Frutas Andrés hi ha un forat bastant important que pot ser 
molèstia pels cotxes i molt perillós pels motoristes. Volen saber si es té en compte. 
També dir que es va fer aquí l´acte del Tetriple, que va generar bastant debat però que a ells no els hi va convèncer 
i van presentar la moció, i els sorprèn perquè creien que al final es faria una moció del Tetriple arribant a unes 
conclusions perquè es va dir que l´acte aniria acompanyat d´una moció. Quan estigui acabat el nou, què es farà en 
l´actual poliesportiu. Vol saber si hi ha una previsió. 
 
Sra. A. KIRCHNER: Volen saber com està el tema de la reclamació de l´aigua. 
També van dir al Ple del mes d´octubre, que quan hi ha festa major es posen unes senyeres que s´enreden el 
mateix dia que es posen. Com es va dir que s´estava pensant una solució, vol saber, perquè dóna una imatge que 
no agrada a ningú. 
El fulletó que es va fer amb el programa de festa major, molt bones iniciatives, però el cos de la lletra és molt petit. 
El disseny gràfic no només serveix perquè sigui una cosa atractiva, però intentar que segueixin unes normes de 
lectura, que la gent pugui llegir bé, perquè no es veu. 
També parlant de la festa major celebra que hagi tingut tant d´èxit la visita de les mines. Va enviar un correu a 
l´oficina de turisme i li van informar de que no hi havia cap mena de reserva, que posteriorment va veure. Proposa 
que si es repeteix la iniciativa crear un sistema per poder reservar torn o plaça. 
Van demanar en un Ple anterior que els textos es revisin perquè segueixen havent faltes d´ortografia i consideren 
que tot i que sigui només de lectura pels regidors és un document prou important com perquè hi hagi aquesta 
consideració. 
Els veïns s´han queixat quan es va posar l´ascensor hi ha més gent jove, a la zona de gossos, i genera situacions 
de bretolades de que s´han  tirat ous i llaunes a una veïna. Ja ha formulat la queixa i que se li ha contestat que són 
coses del jovent. Vol confirmar que hagi anat així i si aquesta és la resposta a la veïna. 
També al passatge Canigó de Vall del Sol, hi ha una zona d´arbres amb bancs i es veu que algú s´ha dedicat a 
treure les escorces dels arbres i hi ha un tronc trencat o malmès. Perquè serveixi d´informació. 
En quant al tema dels senglars al parc central, saber què s´està fent i informar als veïns. 
Demanar més agilitat a l´hora de respondre a les instàncies, sobretot quan són permisos, p.e. de paradetes al 
mercat, que igual no caldria que passessin per Junta de Govern i poder donar una resposta més àgil. 
 
Sra. M. ZAPATA: Vol fer una consulta ja que a l´anterior Ple es va parlar de l´aprovació del pressupost i de la 
claraboia de l´escola Pompeu Fabra i d´entrada no es sabia reparació anava al capítol d´inversions o de 
manteniment. I ells no l´han saber veure al pressupost perquè no constava ni com a inversió, ni com a manteniment. 
Veient l´acta, sembla ser que el Sr. J. Urrea va dir que es faria al següent exercici. I com es va parlar al 2015, no 
saben si s´estaria fent referència a l´exercici 2016 o a l´exercici 2017. 
 
Sr. O SUÑÉ: Començarà comentant el tema dels porcs senglars. Són conscients de la problemàtica i tal i com està 
la sensibilització amb el tema d´animals no poden fer a la primera qualsevol actuació. A partir d´ara, paciència per 
buscar la millor solució per no ferir sensibilitats. Miraran la millor opció. També hi ha unes batudes que ja estan 
programades per la Generalitat. Hem tingut un augment de porcs senglars pel que fan altres pobles (Corbera, 
Cervelló, Subirats...), de batudes molt importants i el que fa el porc senglar és buscar la tranquil·litat perquè a 
Vallirana no se´ls persegueix. 
El tema de les franges ja s´ha explicat i és un tema de legalitat que s´ha de respectar. 
I el tema de les Acàcies miraran la problemàtica que hi ha perquè fins ara no tenien coneixement. Saben que ara hi 
ha una depuradora provisional de Can Julià, i miraran que no hagi tingut algun problema. 
 
Sra. E. ROMERO: Contestant a E. Giráldez, quan es publiquen unes bases s´han de complir una sèrie de terminis. 
Es va aprovar les bases per Junta de Govern i després es publiquen al Butlletí Oficial. A partir d´aquesta data es 
tenen 20 dies naturals per poder presentar les instàncies. I a partir d´aquí tens 10 dies més per fer al·legacions 
d´admesos i exclosos de les instàncies. A partir d´aquí hi ha un mes just, i si el termini va acabar el 28 de desembre, 
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avui complia el termini per convocar tribunal, buscar data d´examen. S´ha donat marge suficient perquè cal dir que 
la logopeda s´hauria de jubilar el proper mes de març. S´han de donar tots els passos perquè tot quedi lligat en el 
temps. No és tan senzill com dir que es treu la plaça. La lliure concurrència i la publicitat d´aquestes bases obliga a 
publicar al BOP i al DOGC, i donant-la a conèixer a través de la revista és donar-li una volta més per a qui no 
s´hagués assabentat pels altres mitjans. Si no tens internet a casa també pots connectar-te per assabentar-te de 
places a través de DIBA. També està penjat al taulell d´anuncis. Volen el màxim de difusió perquè es puguin 
presentar els màxims aspirants.  
 
Sr. J. URREA: En relació a les queixes de l´accés al polígon pel tema del polígon pel tema de l´asfaltat, dir que les 
queixes que han arribat és per l´acumulació d´aigua en un punt concret, però no de l´asfaltat. A l´accés hi ha un punt 
baix a on s´acumula l´aigua, i tot que hi ha un lloc per desaiguar, no desaigua perquè deu estar embussat. S´ho 
miraran, tot i que és la primera noticia que tenen al respecte. 
En el tema del pavelló, en resposta a fer remodelació de l´actual abans de construir un de nou, tenen previst fer una 
remodelació dels actuals vestuaris per adequar-los, com també s´ha preguntat, però hi ha diferents problemes. En 
quant a quantitat d´hores de pista, amb un pavelló no n´hi ha prou. La idea és construir un de nou i el vell es 
mantindrà perquè s´haurà de fer ús dels dos pavellons. I per una altra banda hi ha algun requeriment per part 
d´alguna federació, parlant p.e. de futbol sala femení que està competint per tota Espanya i portant el nom de 
Vallirana arreu, quan juga a casa ha de marxar fora perquè el pavelló no està homologat per la federació futbol sala 
per la categoria que tenen.. I la intervenció que es tindria que fer és una “senyora intervenció”. I és molt trist que 
unes noies que defensen el nom de Vallirana i quan juguen aquí ho estan fent a la Palma de Cervelló. És necessari 
un pavelló nou i amb el vell, també es mantindrà, perquè es necessitaran hores de pista. També és trist que unes 
persones per fer esport hagin de passar fred o mullar-se amb el pavelló descobert. 
En relació a la consulta de les dades de pròrrogues i dates de contractació amb l´empresa ADEC les ha de recopilar 
i les facilitarà. 
A la pregunta per un forat dir que està detectat, aquest i alguns més. Sembla que podria ser en zones que abans hi 
havia arbres, que es van treure però que les soques han quedat enterrades i de tant en tant van provocant que 
s´enfonsi el terra. Han intervingut en aquest forat moltes vegades. Hi ha varis i de tant s´enfonsen. Per evitar 
problemes la intervenció que s´hauria de fer és molt seriosa, per anar a buscar l´arrel. I de moment el que s´està fent 
és tapar l´asfalt quan apareixen els forats. 
Una Sra. va presentar una queixa perquè des de la pasarel.la que s´havia posat a l´ascensor li tiraven ous i diferents 
objectes, però a part de tenir la queixa si no enganxes en el moment als nois que ho estan fent, no es pot actuar 
perquè no pots saber qui és. També és cert que el millor consell que se li pot donar és que si veu a un grup de 
joves, no els hi cridi ni els provoqui perquè l´únic que fa és estimular-los més a que ho continuïn fent. Amb els nois 
pots actuar en el moment en que els enxampis, però sinó difícilment els podràs fer res perquè no els has vist fer-ho. 
En quant a la sol·licitud de més agilitat amb les instàncies, dir que s´estan rebent instàncies d´ocupació de la via 
pública d´avui per demà i es contesten. Per això comenta que li agradaria veure quants Ajuntaments contesten amb 
la mateixa celeritat que aquest. Contesta que no n´hi ha cap i que som agilíssims a l´hora de contestar, sobretot per 
la part que li toca en quant a ocupació de via pública. 
En quant a la claraboia de l´escola Pompeu Fabra, no sap contestar si són inversions o manteniment. Això ho ha 
d´acabar de dir el sr. interventor, que avui no hi és. 
I en quant a les activitats que es feien a la Barquera a on es faran, dir que el circ no està previst però no li preocupa, 
i les activitats de fires, des del pàrquing del c/ Joan Capri al parc de la Font del Rector hi ha suficient espai com per 
encabir-hi totes les activitats que s´hi fan allà. 
 
Sra. N. RUIZ:  En quant al tema de la reclamació de l´aigua no pinta la cosa gaire bé després de les devolucions 
que va fer l´empresa i amb els números a la ma són correctes de la quota fixa, van fer la part proporcional dels dies 
que es va estar sense aigua. Amb l´afegit que el Reglament diu que quan la manca d´aigua és per una causa de 
força major no tenen cap obligació d´indemnitzar ni compensar en cap sentit. Han fet consultes a l´Agència Catalana 
de Consum que tampoc han sigut molt aclaridores; que es té dret a una compensació, però no han dit quins barems 
utilitzen ni amb quines quantitats serien. 
En quant a la visita a la mina tota la raó: organització. 
 
Sra. R. GARCÍA:  Respecte a les banderoles dir que només que es despengin es posaran amb el tema. 
I en quant a la lletra del programa intentaran que la pròxima vegada sigui una mica més. Tenen raó perquè es vol 
ficar molta cosa i revisaran el tema també. 
 
Sra. ALCALDESSA: En quant al tema de la pregunta als reis, creuen que no era ofensiva la pregunta de “I tu 
jugues en català’?”, perquè era una carta feta des del Consorci de Normalització Lingüística i creuen que s´ha de 
fomentar l´ús del català en tots els àmbits. Així ho han decidit i no troben que sigui ofensiu fer-se aquesta pregunta. 
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En quant a la revisió dels textos ens hem de posar-hi més i que arribin sense faltes d´ortografia ni de sintaxis. S´ha 
de mirar tot el circuit perquè puguin passar per la revisió de català abans de que es donin als regidors. 
El tema del TTIP ja es va parlar de fer una moció conjunta. També es podria interpretar que com al Ple no es va 
arribar a l´acord i es va presentar la moció, tot i que no es va aprovar, els grups van decidir que era un tema que no 
es volia arribar a un acord conjunt. No obstant van fer la sessió, molt productiva, però també van rebre una instància 
d´una entitat que està impulsant xerrades en contra del TTIP, que també demanava fer algun tipus de xerrada en 
aquest sentit des de l´Ajuntament. Creu que això pot ser positiu, de la mateixa manera que s´ha donat veu i hem 
sigut el primer municipi a Catalunya en el qual ha vingut l´oficina de la Comissió Europea a Barcelona a fer una 
xerrada d´aquest tipus, també es podria fer l´altra sessió amb aquesta entitat que està en contra i un cop fer això 
ens podríem seure i fer una moció de consens, que tampoc sap si serà possible, perquè hi ha opinions bastant 
diferents entre els grups. Però creu que el debat és positiu. 
 
 

I sense cap més tema a tractar, la senyora alcaldessa aixeca la sessió quan són les 23:15 hores. 
Dono fe que de la sessió s’estén aquesta acta. 
 


