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

 

Vallirana, 28 de juliol de 2016 
 

Al Saló d´Actes de la Casa Consistorial es reuneix la Corporació Municipal per celebrar sessió 
ordinària, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa; hi assisteixen els següents senyors i senyores 
prèviament convocats: 
 
Del Grup PSC-PM 
 
Sra. EVA-MARIA MARTINEZ MORALES 
Sr. OSCAR SUÑE MARÍN 
Sra. ELISABETH ROMERO SALGUERO 
Sr. JORDI URREA  CLOS 
Sra. NÚRIA RUIZ LÓPEZ 
Sra. RAQUEL GARCIA TORRADO 
Sr. JUAN-MANUEL ARRABAL GALISTEO 
Sra. MARIA ISABEL VILLAFAINA BARRETO 
Sr. ALEJANDRO LLORCA PÉREZ  
Sr. ALEJANDRO LAFONT  ROGEL 
 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL ERC-AM 
 
Sra. MONTSERRAT ZAPATA YERGA 
Sra. ÀLIA KIRCHNER GIMÉNEZ 
 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ   CIU 
 
Sr. JOSEP BUSQUET BOSCH 
Sr. TEÒFIL M. GIBERT BERTRAN 
 
SÍ ES POT VALLIRANA-SI SE PUEDE VALLIRANA-ENTESA   SPV-E 
 
Sr. JOSÉ ÁVILA FORGA 
 
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   C’s 
 
Sr. ENRIQUE GIRALDEZ HUERTA 
 
JUNTS PER VALLIRANA-POBLE ACTIU   PA 
 
Sr. OMAR RODRIGUEZ BELLO 
 
Assistits per la Secretària, Sra. Maria Cacharro López. 
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S´excusa a 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 20.02 hores, es passa a tractar els assumptes inclosos a l´Ordre del Dia: 
 
 

NÚM. 1.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DEL PLE ORDINARI 
DE DATA 26 DE MAIG DE 2016 I DEL PLE EXTRAORDINARI DE 31 DE MAIG DE 
2016 
 
La Sra. Alcaldessa, en primer lloc presenta a la nova Secretària, la Sra. Maria Cacharro, que 
justament s´ha incorporat avui mateix. Espera que se li doni una molt bona acollida i que sigui un Ple 
molt tranquil, educat i que es pugui debatre amb humor i enginy i que sigui molt profitós per tota la 
ciutadania. 
 
La Sra. Alcaldessa pregunta si hi ha alguna esmena a l´acta del Ple Ordinari de 26 de maig de 2016 i 
dóna la paraula a la Sra. M. Zapata. 
 
Sra. M. ZAPATA: A la pàg. 18 de l´acta la redacció del debat del punt 6 sobre el Pla de Joventut, després de la 
intervenció de l´Alcaldessa i abans de la votació intervé el Regidor Àlex Llorca per dir textualment: “de fet aquesta 
proposta ja ens la va fer la Montse quan vam fer la reunió prèvia de la diagnosi d´aquest pla”. Aquest comentari no apareix 
a l´acta i consideren que és important que aparegui perquè fins i tot després l´Alcaldessa fa un comentari al respecte. Es 
pot comprovar al vídeo de la TV de Vallirana, al minut 10 de la gravació d´aquest punt. 

 
Sra. ALCALDESSA: En principi no hi hauria problema en incorporar-ho, un cop feta la comprovació. 
 

VOTACIÓ: Queda APROVAT per UNANIMITAT. 

 
La Sra. Alcaldessa comenta que passem ara a l´aprovació de l´acta del Ple Extraordinari de 31 de 
maig de 2016, pel sorteig de les Meses electorals. Quan la Sra. Alcaldessa pregunta si hi ha alguna 
esmena, dóna la paraula al Sr. O. Rodríguez. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Vol comentar que ell va assistir-hi al Ple però no consta com assistent a l´acta i demana constar-hi a 
l´acta. 
 
Sra. ALCALDESSA: Li demana que comprovi si ha rebut la remuneració per assistir-hi al Ple, que és important. I que es 
tingui en compte aquesta esmena i s´incorpori a l´acta la seva assistència. 

 
VOTACIÓ: Queda APROVAT per UNANIMITAT. 

 
 
NÚM. 2.- PROPOSTA D´ACORD PER APROVAR EL CALENDARI DE FESTES 
LOCALS DE VALLIRANA PER A L´ANY 2017 
 
La Sra. Alcaldessa explica que, a petició de la Conselleria de Treball i Afers Socials i Famílies, se´ls 
informés de les festes oficials. No es fa cap canvi extraordinari i es proposen les mateixes dates 
d´altres anys, que són els dies 20 de gener i el 21 de setembre, que cauen en divendres i en dijous 
respectivament: 
 
Atès l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes laborals dues 
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tindran caràcter local; 
 
Atès que el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, s’estableix que les dues festes locals de cada municipi 
són fixades per Ordre de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis 
respectius, i que l’acord d’aprovació d’aquestes dues festes locals ha de ser adoptat pel Ple, tal com 
estableix l’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol; 
 
Atès que s'han de proposar les dates de les dues festes locals del municipi de Vallirana per l'any 
2017, i comunicar-ho al Departament de Serveis Territorials a Barcelona; 
 
Atès que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels dies festius 
que s’indiquen a l’Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, publicada al DOGC núm. 7135, de 
6 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2017; 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Proposar els dies 20 de gener i 21 de setembre de 2017, divendres i dijous, 
respectivament, com a festes locals de la vila de Vallirana per l’any 2017. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord a la Direcció de Serveis Territorials de Treball, Afers socials i 
Famílies de Barcelona. 
 
VOTACIÓ: Queda APROVAT per UNANIMITAT. 

 
 
NÚM. 3.- PROPOSTA D´ACORD PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA 
PLANTILLA DE L´EXERCICI 2016 
 
La Sra. Alcaldessa dóna la paraula a la Regidora de Recursos Humans i Participació Ciutadana, Sra. 
Elisabeth Romero. 
 
Sra. E. ROMERO: Explica que els punts 3 i 4 van molt lligats (relació llocs de treball i plantilla). Llegirà els dos atesos i 
aquesta és la redacció literal de l´acord. 

 
Atesa l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, que va introduir l’article 92 bis a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, on es tipifica que els ens locals amb secretaria classificada en classe segona 
han de tenir obligatòriament creat i classificat el lloc de tresoreria com a lloc de treball reservat a 
personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Atès el requeriment de la Direcció General d’Administració Local per tal que es regularitzi la situació 
del lloc de tresoreria abans del mes de setembre d’enguany, perquè la Direcció General pugui 
resoldre la creació i classificació de l’esmentat lloc de treball, amb anterioritat a la publicació al Butlletí 
Oficial de l’Estat de la convocatòria per al 2016, del concurs unitari de llocs de treball reservats a 
personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional que es preveu per al 
proper mes de novembre. 
 
Atès que això implica la modificació de la relació de llocs de treball i de la plantilla de la Corporació. 
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Atès que d’acord amb l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el Ple és l’òrgan competent per 
aprovar la plantilla de personal. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa celebrada el 21 de juliol de 2016. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l´adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de plantilla del personal al servei de la corporació, que comprèn tots 
els llocs de treball reservats al funcionariat de carrera i al personal laboral, que figura en el pressupost 
i que s’adjunta en aquesta proposta d’acord.  
 
SEGON.- Publicar la plantilla íntegra del personal de la corporació i el resum del pressupost al tauler 
d'anuncis de la corporació, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
TERCER.- Trametre còpies certificades de la plantilla a l’Administració de l'Estat i al Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en el termini de 
trenta dies des de la seva aprovació.  
 
ANNEX 1 
 
AJUNTAMENT DE VALLIRANA 
PLANTILLA ANY 2016 

   
Subgrup 

Places 
Total 

   
Ocupades Vacants 

A) PERSONAL FUNCIONARI 
Escala d'habilitació estatal o nacional 
Subescala de Secretaria 

     
Categoria d'entrada 

     
Secretari/ària   A1   1 1 

Subescala d'Intervenció-Tresoreria 
    

Categoria d'entrada 
     

Interventor/a   A1   1 1 

Tresorer/a     A1   1 1 

Escala d'Administració general 
Subescala Tècnica 

     
Classe Tècnica superior 

     
Categoria Titulats Superiors: 

    
Tècnic/a superior   A1   1 1 

Subescala Administrativa 
     

Classe Administrativa 
     

Categoria administrativa 
     

Administratiu/iva   C1 7 1 8 

Escala d'Administració especial 
Subescala Tècnica 

     Classe Tècnica superior 
     Categoria Titulats Superiors: 

    Tècnic/a superior   A1   1 1 

Classe Tècnica Diplomada 
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Categoria Tècnics/ques de grau mitjà: 
    Arquitecte/a tècnic/a   A2   1 1 

Tècnic/a mitjà/na   A2 5   5 

Classe Tècnica Auxiliar 
     Categoria Auxiliars tècnics/ques: 

    Delineant     C1 1   1 

Tècnic/a auxiliar    C1 1   1 

Subescala de Serveis Especials 
    Classe Policies Locals 

     Escala intermèdia 
     Categoria: 

      Sotsinspector   C1 1   1 

Sergent     C1 1 1 2 

Escala bàsica 
     Categoria: 

      Caporal     C2 3 1 4 

Agent      C2 19   19 

Classe Personal d'Oficis 
     Categoria Oficials 1a: 
     Oficial 1a      C2 1 1 2 

AJUNTAMENT DE VALLIRANA 
PLANTILLA ANY 2016 

   
Subgrup 

Places 
Total 

   
Ocupades Vacants 

B) PERSONAL LABORAL FIX 
Categoria del grup L1 

     
Arquitecte/a   A1   1 1 

Categoria del grup L2 
     Tècnic/a Mitjà/na de territori A2   1 1 

Tècnic/a Mitjà/na d'informàtica A2 4   4 

Tècnic/a Mitjà/na d'esports A2 1   1 

Tècnic/a Mitjà/na de comunicació A2   1 1 

Tècnic/a Mitjà/na arxiver/a A2   1 1 

Tècnic/a Mitjà/na de medi ambient A2 1   1 

Tècnic/a Mitjà/na de joventut i educació A2 1   1 

Tècnic/a Mitjà/na d'ocupació  A2 1   1 

Tècnic/a Mitjà/na de turisme A2 1   1 

Logopeda   A2 1   1 

Mestre/a JIM   A2 11   11 

Mestre/a adults   A2 2   2 

Tècnic/a Mitjà/na Educador/a social A2 1 1 2 

Tècnic/a Mitjà/na Treballador/a social A2 1   1 

Categoria del grup L3 
     Encarregat brigada d'obres C1 1   1 

Tècnic/a auxiliar brigada d'obres C1 1   1 

Tècnic/a educació infantil   C1 1 1 2 

Tècnic/a auxiliar de joventut C1 1   1 
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Administratiu/va   C1 6   6 

Tècnic/a auxiliar biblioteca C1   1 1 

Categoria del grup L4 
     Monitor/a menjador JIM   C2 6   6 

Auxiliar administratiu/va   C2 4 1 5 

Auxiliar territori   C2 1   1 

Recepcionista   C2 2   2 

Oficial 1a jardiner/a   C2 1   1 

Oficial 1a paleta   C2 1   1 

Oficial 2a     C2   1 1 

Categoria del grup L5           

Conserge     AP 4 1 5 

Peó     AP 3   3 

 
AJUNTAMENT DE VALLIRANA 
PLANTILLA ANY 2016 

   
Subgrup 

Places 
Total 

   
Ocupades Vacants 

C) PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIX 
Categoria del grup L2 

     
Tècnic/a Mitjà/naTreballador/a social A2 2   2 

Tècnic/a Mitjà/na Educador/a social A2 1   1 

Categoria del grup L3 
     

Tècnic/a educació infantil   C1 2   2 

Tècnic/a auxiliar comunicació C1 1   1 

Categoria del grup L4             

Auxiliar administratiu/va     C2 2   2 

Categoria del grup L5             

Conserge     AP 2   2 

 
Sra. E. ROMERO: Han rebut el requeriment i han hagut de crear aquest lloc de treballa, que abans a un Ajuntament de 
segon no era necessari. 

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

NÚM. 4.- PROPOSTA D´ACORD PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ 
DE LLOCS DE TREBALLS DE L´AJUNTAMENT DE VALLIRANA PER A L´EXERCICI 
2016 
 
Llegeix i explica aquest punt la Regidora Sra. E. Romero, que passa a llegir els acords, que es transcriu a 
continuació: 
 
Atesa l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, que va introduir l’article 92 bis a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, on es tipifica que els ens locals amb secretaria classificada en classe segona 
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han de tenir obligatòriament creat i classificat el lloc de tresoreria com a lloc de treball reservat a 
personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Atès el requeriment de la Direcció General d’Administració Local per tal que es regularitzi la situació 
del lloc de tresoreria abans del mes de setembre d’enguany, perquè la Direcció General pugui 
resoldre la creació i classificació de l’esmentat lloc de treball, amb anterioritat a la publicació al Butlletí 
Oficial de l’Estat de la convocatòria per al 2016, del concurs unitari de llocs de treball reservats a 
personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional que es preveu per al 
proper mes de novembre. 
 
Atès que això implica la modificació de la relació de llocs de treball i de la plantilla de la Corporació. 
 
Atès que l’article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública 
estableix que les corporacions locals formaran la relació de llocs de treball existents en la seva 
organització. 
 
Atès el que disposen els articles 29 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual 
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en 
matèria de funció pública. 
 
Atès l’article 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de personal al 
servei de les entitats locals de Catalunya, que determina els documents que s’han d’incorporar en la 
relació de llocs de treball. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de 
representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les 
administracions públiques, s’ha dut a terme la corresponent negociació amb els òrgans de 
representació del personal funcionari i laboral. 
 
Atès que l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i 52.2.j del Decret 
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
correspon al Ple l’aprovació de la relació del llocs de treball. 
 
Atès l’Informe d’Intervenció en base al qual es constata que les partides del Capítol I, vinculades 
d’acord amb la normativa vigent, disposen de consignació pressupostària suficient per a la cobertura 
pressupostària de la present modificació de relació de llocs de treball. 
 
D’acord amb aquests fonaments de dret exposats pel Departament de Recursos Humans de 
l’Ajuntament de Vallirana. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa celebrada el 21 de juliol de 2016. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Vallirana, que 
compren el llocs de treball reservats a personal funcionari i laboral de la corporació, així com la seva 
documentació annexa. 
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SEGON.- Publicar l’esmentada relació en el tauler d'anuncis de la corporació, en el Butlletí Oficial de 
la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.- Trametre còpia de la relació de llocs de treball a l'Administració de l'Estat i al Departament 
de Governació i Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  
 
VOTACIÓ: Queda APROVAT per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, ERC, CIU i Ciutadans, i 
l´abstenció de Sí es Pot-Sí se Puede i Junts per Vallirana. 

 
 
NÚM. 5.- PROPOSTA D´ACORD PER APROVAR EL RÈGIM DE SESSIONS DE PLE 
 
La Sra. Alcaldessa explica que a l´anterior Ple Ordinari es va aprovar una moció conjunta de tos els 
grups, per aprovar el règim de sessions de Ple, avançant a Vallirana en tot el tema de reforma 
horària.  Fruit d´aquesta moció un dels punts, el sisè deia “Que en el proper Ple es decideixi iniciar els 
Plens, les Comissions Informatives i les Juntes de Govern a les 18h”. 
 
Aquest serà l´últim Ple Ordinari que s´iniciarà a les 20h i el proper Ple Ordinari, a finals de setembre, 
ja es podrà fer a les 18h. I això serà molt positiu per a la participació de la ciutadania i també pels 
propis Regidors. La transcripció de l´acord és la següent: 
 
Atès que l’ajuntament de Vallirana té la ferma voluntat de convertir-se en agent impulsor de la 
Reforma Horària, adequant l’agenda política en la línia de ser una administració local que doni 
exemple a favor de la Reforma Horària.  
 
Atès que en el darrer Ple es va aprovar una moció en favor de la Reforma Horària que fixava l’hora 
d’inici dels plens com a molt tard a les 18H.  
 
Atès que es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal i en particular fixar 
el règim de sessions del Ple de l’Ajuntament de Vallirana, en exercici de la potestat d’autoorganització 
que contempla l’article 47 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 així com en concordança a l’article 4.1a) de la Llei 
7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Regim Local.  
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 98 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, i en concordança a la 
Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, es poden celebrar sessions ordinàries 
i extraordinàries o bé extraordinàries d’urgència, celebrant-se en tot cas sessions ordinàries cada dos 
mesos.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia i de conformitat amb el que disposa l’art.38 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l´adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- Establir que les sessions Ordinàries del Ple de la Corporació de Vallirana es celebraran 
amb caràcter ordinari l’últim dijous de cada dos mesos (gener, març maig, juliol, setembre i novembre) 
a les 18 hores al Saló de Plens de l’Ajuntament, sempre i quan l’esmentat dijous no sigui festiu.  
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SEGON.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per suspendre la celebració de les sessions del Ple Ordinari 
del mes d’agost com a conseqüència dels períodes de vacances sempre que això no menyscabi la 
gestió dels assumptes municipals, i sempre que es compleixi allò que disposa l’art. 98 del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril. Tanmateix també es faculta a la Sra. Alcaldessa per posposar o 
avançar la celebració de les sessions ordinàries del Ple, quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs 
dins del període de vacances.  
 
TERCER.- Donar trasllat del present acord als Regidors i als Caps dels diferents serveis municipals 
pel seu coneixement i efectes. 

 
VOTACIÓ: Queda APROVAT per UNANIMITAT. 

 
 
NÚM. 6.- PROPOSTA D´ACORD D´APROVACIÓ INICIAL DE L´ORDENANÇA 
MUNICIPAL NÚM. 49, REGULADORA DE LA CIRCULACIÓ I ESTACIONAMENT DE 
DETERMINATS TIPUS DE VEHICLES  
 
Explica i llegeix aquest punt el Regidor, Sr. Òscar Suñé: 
 
ANTECEDENTS DE FET  
 
Atesa la configuració orogràfica de la població i el dimensionat de les calçades del municipi, la majoria 
no tenen més de 5 metres d’amplada, que fa que la circulació i l’estacionament de vehicles de 
dimensions i pesos superiors als turismes i furgonetes convencionals generin problemes de 
convivència i situacions de risc en els llocs en què s’aparquen.  
 
Atès que darrerament s’han incrementat les queixes veïnals relacionades amb aquesta problemàtica i 
com a conseqüència de la posada en marxa dels vehicles a primeres hores del dia. 
 
Atesa la situació viària del municipi de Vallirana, es considera necessari aprovar una nova 
Ordenança, REGULADORA DE LA CIRCULACIÓ I L’ESTACIONAMENT DE DETERMINAT TIPUS 
DE VEHICLES.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès que l’Article 66.1 del DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació a les competències municipals i locals 
apunta que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, 
pot promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les 
necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns.  
 
Atès que l’article 66.3 apartat b) del Decret prèviament citat atorga competències pròpies en matèria 
de l’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes.  
 
Atès que l’apartat d) de l’Article 52.2 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, atribueix al Ple Municipal 
l’aprovació i modificació d’Ordenances, segons el que estableix el procediment d’aprovació de l’article 
178.1 del mateix Decret Legislatiu. 
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Atès que el  Real Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial atorga als municipis la competència, 
mitjançant Ordenança, de la regulació, ordenació, vigilància i disciplina  del trànsit a les vies urbanes 
de la seva titularitat. 
 
Atès que la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Règim Local, atorga als municipis 
potestat reglamentària i d’autoorganització. 
 

Vist l’informe emès pel Cap de la Policia Local de Vallirana de data 15 de juliol de 2016.  
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 21 de juliol de 2016. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança Municipal nº 49, Ordenança municipal reguladora de la 
circulació i estacionament de determinats tipus de vehicles. 
 
SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord i el text de l’Ordenança municipal reguladora 
de la circulació i estacionament de determinats tipus de vehicles pel termini de trenta dies, a fi que s’hi 
puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini 
d’informació pública començarà a comptar des del dia de la seva última publicació.  
 
TERCER.- Disposar que, si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació 
pública i d’audiència als interessats, l’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la circulació i 
estacionament de determinats tipus de vehicles quedarà aprovada definitivament sense necessitat de 
cap tràmit posterior.  
 
QUART.- Donar trasllat d’aquest acord de Ple a la Regidoria de Seguretat. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Votaran a favor, perquè estan d´acord amb l´aspecte genèric de l´Ordenança però li queden un 
parell de dubtes: la comissió informativa es a parlar que a l´aprovar l´Ordenança tindria una aplicació directa en quant a 
les autocaravanes, però en quant als camions es donaria un termini més ample. I també es va parlar d´una reunió que es 
va fer amb propietaris de camions i imagina que aquesta comissió continuarà per tal d´establir també un criteri de buscar 
una solució pels aparcaments. Vol saber com continuarà aquesta comissió i quins seran els terminis per convocar-la 
després d´aquesta Ordenança, etc. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Están a favor del espíritu de la moción y de que no circulen camiones por las urbanizaciones, que se 
han convertido en el atajo para evitar los semáforos de la N-340. También es cierto que el estacionamiento de camiones y 
autocaravanas en las calles de las urbanizaciones crean un problema. Quieren dejar constancia de que creen que hay un 
problema y si se pudiera solucionar, votarían en un sentido o en otro: y es habilitar un aparcamiento para los camioneros. 
Aquí tenemos muchos autónomos que se están ganando la vida con el camión y creen se les debe habilitar algún 
aparcamiento. No se les puede mandar a otro municipio o esperar un año a aparcar, porque esto supone un coste 
adicional y trasladar el problema a otro municipio. Creen que el Polígono de Can Prunera podría ser una buena opción. Si 
piensan habilitarlo votaran a favor y sinó se abstendrán. 
 
Sr. J. ÁVILA: Votaran a favor perquè creuen que millorarà molt la circulació de les urbanitzacions, tant de persones com 
de vehicles. S´està fent servir una àrea a prop del polígon per estacionar els camions (creu que fins ara l´està utilitzant la 
companyia ADEC). Seria una alternativa pels veïns propietaris de camions. 
 
Sra. M. ZAPATA: Votaran favorablement perquè consideren que és del tot necessari regular la circulació i estacionament 
d´aquests vehicles pesants, perquè fins i tot poden ser causes d’accidents en alguns carrers. I volen engrescar als 
propietaris dels camions a unir-se i a debatre juntament amb l´Ajuntament per trobar solucions conjuntes. 
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Sr. O. SUÑË: Els companys Regidors ja han comentat que ja parla a la Disposició Transitòria que els camions de tercera 
categoria tindran un any de carència. En cap moment la intenció d´aquesta Ordenança era perjudicar als autònoms o 
persones que es guanyen la vida amb aquest tipus de vehicles. Però sí que generen uns conflictes, tant amb temes de 
manteniment de carreres, com de circulació, que implica poder-ho regular de la millor manera. A la reunió que van tenir 
amb els propietaris dels camions, la participació no va ser la desitjada perquè haurien desitjat que vingués més gent. Va 
ser el 17 de maig i la intenció era parlar abans d´aprovar aquesta Ordenança per saber les inquietuds dels propietaris, que 
ells mateixos veien la necessitat de regular el pas i estacionament d´aquests vehicles pesants i el fet de treballar 
conjuntament per trobar solucions. Mirant l´Ordenança es veu que la zona del polígon queda exclosa d´aquesta regulació. 
Els carrers del polígon tenen habilitació d´aparcament i de l´ús normal de vehicles pesants. Formaran una comissió i 
convocaran primer als camions que vulguin assistir-hi, així com traslladar als grups de l´oposició per treballar per buscar 
solucions. El projecte de l´espai que s´ha parlat com a aparcament de camions és una zona d´equipaments. Un pàrquing 
de camions no està considerat un equipament, però si es dóna un tipus de servei allà per aquests vehicles es pot 
considerar equipament. Per això, haurà d´anar lligat a un tipus de projecte més elaborat que no un simple espai a on 
estacionar els camions. Ara l´empresa ADEC està pagant un lloguer per poder aprofitar aquell espai, que caduca al 2017, 
per això el tema de la moratòria i poder treballar en solucions. 

 
VOTACIÓ: Queda APROVAT per UNANIMITAT. 

 
 
NÚM. 7.- PROPOSTA D´ACORD DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 9/2016 
MITJANÇANT SUPLEMENTS DE CRÈDIT, TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT I CANVI 
DE NOMENCLATURA D´UNA PARTIDA 
 
Explica aquest punt la Sra. Alcaldessa, amb el següent redactat literal: 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Articles 177, 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Articles 35 a 42 del Reial Decret 500/1990. 
 
Articles 6, 8 i 11 de les Bases d’Execució del Pressupost. 
 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu 
Comú. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
I Suplements de crèdit 
 
Vista la necessitat de suplementar les partides següents per despeses sobrevingudes al llarg de 2016 
 

- La partida 611 01100 35200 “Interessos de demora” en 27.000,00 euros per l’obligació de 
complir la resolucions judicials relatives a expropiacions. 

 
Vistos els decrets de 13 d’abril de 2016 pel qual s’aprova la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament 
de Vallirana de l’exercici 2015 i de 7 de juliol de 2016 de rectificació del Romanent de Tresoreria, amb 
un Romanent de tresoreria per a despeses generals de 2.876.336,55 euros, i que aquest romanent ha 
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estat parcialment utilitzat per finançar les modificacions pressupostàries 1/2016 i 3/2016 per finançar 
compromisos d’ingressos d’inversions i romanents compromesos per a inversions per 34.068,11 
euros i 586.951,12 euros, respectivament, la modificació 4/2016 per finançar romanents 
compromesos per a despeses corrents de 475.592,44 euros i la modificació 5/2016 per crèdits 
extraordinaris; raó per la qual en el moment de fer-se aquesta modificació el seu saldo disponible és 
de 1.769.722,88 euros.     
 
II Transferències de crèdit 
 
Vistes les sol·licituds del diversos departaments d’augmentar les següents partides:   
 
 

127 24102 22699 PLANS D'OCUPACIÓ - VESTUARI I EPIS 1.500,00

128 92099 21600 SEG.INFORM.CENTR. - REP/MANT.CONSERV.EQ.PROC.INFOR. 5.000,00

313  23302 48000 AJUTS SUPORT EDUCATIU 8.000,00

313 23100 48000 BENESTAR SOCIAL - SUPORT FAMILIAR 8.000,00

313 23102 48000 AJUTS URGÈNCIA SOCIAL - ALIMENTACIÓ I HIGIENE 3.000,00

313 23103 48000 AJUTS URGÈNCIA SOCIAL - SUBMINISTRAMENTS 6.000,00

313 23103 48100 CONVENI TARGETES UB ALIMENTACIÓ FRESCA I HIGIENE 15.000,00

421 32300 21200 TALAIA REP/MANT/CONSERV.EDIFICIS 1.500,00

421 32301 21200 ELS BARRUFETS - REP/MANT/CONSERV.EDIFICIS 3.000,00

421 32301 63200 REPOSICIÓ LLAR INFANTS BARRUFETS 15.700,00

422 32300 21200 CEIP POMPEU FABRA - REP/MANT/CONSERV.EDIFICIS 3.000,00

422 32111 21300 CEIP POMPEU FABRA - RE/MAN/CONS.INSTALL/UTILL. 8.000,00

422 32112 21200 CEIP CAMPDERROS - REP/MANT/CONSERV EDIFICIS 1.000,00

422 32113 21200 CEIP L'OLIVERA -REP/MANT/CONSERV EDIFICIS 1.000,00

422 32114 21200 CEIP LA GINESTA - REP/MANT/CONSERV EDIFICIS 1.000,00

446 17201 21000 FRANGES DE PROTECCIÓ INCENDIS.REP.MANT 16.000,00

96.700,00  
 
Atès que els serveis proposen el finançament d’aquestes altres partides: 
 
421 32300 22104 LLARS D'INFANTS - VESTUARI 400,00

432 15105 60901 INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES 10.000,00

432 17100 60900 INVERSIO PARCS 40.000,00

432 17200 22706 AGENT ENERGETIC - LLUITA CONTRA CANVI CLIMATIC 11.300,00

444 15101 21000 BRIGADA D'OBRES - REP/MANT/CONSERV.EDIFICIS 10.500,00

444 15101 22104 BRIGADA D'OBRES - VESTUARI 1.100,00

454 33002 62500 MOBILIARI I MATERIAL TECNIC 3.700,00

611 01100 31000 DEUTE LLARG TERMINI - INTERESSOS 16.000,00

611 92200 22500 IVA AGENCIA TRIBUTARIA PENDENT PROURVA 3.700,00

96.700,00  
 
III Canvi de nom d’una partida d’inversions 
 
Vista la conveniència de modificar el nom de la partida 432 15101 64000 “Carrer Riera - Fàbrica Cotó 
(Redacció Projectes)” per “Redacció Grans Projectes”. 
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Considerat també l’informe de l’Interventor. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l´adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Suplementar la partida 611 01100 35200 “Interessos demora” amb Romanent líquid de 
Tresoreria per import de 27.000,00 euros. 
 
SEGON.- Aprovar les següents transferències de crèdit: 
 

Partides augmentades 
 

127 24102 22699 PLANS D'OCUPACIÓ - VESTUARI I EPIS 1.500,00

128 92099 21600 SEG.INFORM.CENTR. - REP/MANT.CONSERV.EQ.PROC.INFOR. 5.000,00

313  23302 48000 AJUTS SUPORT EDUCATIU 8.000,00

313 23100 48000 BENESTAR SOCIAL - SUPORT FAMILIAR 8.000,00

313 23102 48000 AJUTS URGÈNCIA SOCIAL - ALIMENTACIÓ I HIGIENE 3.000,00

313 23103 48000 AJUTS URGÈNCIA SOCIAL - SUBMINISTRAMENTS 6.000,00

313 23103 48100 CONVENI TARGETES UB ALIMENTACIÓ FRESCA I HIGIENE 15.000,00

421 32300 21200 TALAIA REP/MANT/CONSERV.EDIFICIS 1.500,00

421 32301 21200 ELS BARRUFETS - REP/MANT/CONSERV.EDIFICIS 3.000,00

421 32301 63200 REPOSICIÓ LLAR INFANTS BARRUFETS 15.700,00

422 32300 21200 CEIP POMPEU FABRA - REP/MANT/CONSERV.EDIFICIS 3.000,00

422 32111 21300 CEIP POMPEU FABRA - RE/MAN/CONS.INSTALL/UTILL. 8.000,00

422 32112 21200 CEIP CAMPDERROS - REP/MANT/CONSERV EDIFICIS 1.000,00

422 32113 21200 CEIP L'OLIVERA -REP/MANT/CONSERV EDIFICIS 1.000,00

422 32114 21200 CEIP LA GINESTA - REP/MANT/CONSERV EDIFICIS 1.000,00

446 17201 21000 FRANGES DE PROTECCIÓ INCENDIS.REP.MANT 16.000,00

96.700,00  
 

Partides reduïdes 
 

421 32300 22104 LLARS D'INFANTS - VESTUARI 400,00

432 15105 60901 INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES 10.000,00

432 17100 60900 INVERSIO PARCS 40.000,00

432 17200 22706 AGENT ENERGETIC - LLUITA CONTRA CANVI CLIMATIC 11.300,00

444 15101 21000 BRIGADA D'OBRES - REP/MANT/CONSERV.EDIFICIS 10.500,00

444 15101 22104 BRIGADA D'OBRES - VESTUARI 1.100,00

454 33002 62500 MOBILIARI I MATERIAL TECNIC 3.700,00

611 01100 31000 DEUTE LLARG TERMINI - INTERESSOS 16.000,00

611 92200 22500 IVA AGENCIA TRIBUTARIA PENDENT PROURVA 3.700,00

96.700,00  
 
TERCER.- Modificar el nom de la partida 432 15101 64000 “Carrer Riera - Fàbrica Cotó (Redacció 
Projectes)” per “Redacció Grans Projectes”. 
 
QUART.- Publicar aquesta modificació del Pressupost de 2016 al Butlletí Oficial de la Província i al 
tauler d’anuncis de la Corporació una vegada sigui aprovada pel Ple municipal. 
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Sra. ALCALDESSA: Centrant-se en aquesta modificació en concret parlarien dels 27.000 euros més al que són 
interessos de demora, que venen del compliment de resolucions judicials relatives a expropiacions. Això són diners que 
sumen i que s´agafen del romanent de tresoreria positiu del que disposa l’Ajuntament. També redueixen partides que ja 
existeixen al pressupost, per valor de 96.700 euros, de partides que es considera des dels Departaments que no 
s´utilitzaran al 2016 i que es reparteixen aquests diners en altre necessitats, entre elles destacar una nova inversió a la llar 
d´infants Barrufets i que explicarà la Regidora d´Ensenyament, Sra. I. Villafaina. 
 
Sra. I VILLAFAINA: La inversió ve perquè a l’inici del curs vinent 2016-2017 s´implantarà a la llar d´infants Barrufets, el 
CDIAP, el centre de desenvolupament infantil i atenció precoç. Els nens de Vallirana de 0 a  6 anys es poden desplaçar al 
centre de Sant Vicenç dels Horts o al centre de Sant Feliu de Llobregat. La majoria estan adreçats a Sant Vicenç. Això 
suposa un desplaçament de les famílies que dificulta a la conciliació i també s´ha detectat, que pel tipus de desplaçament, 
havia familiars que no feien el seguiment del tractament dels seus fills/es. Ara s´adaptarà la part superior de l´escola 
bressol, que actualment no s´està utilitzant per una baixada de matriculacions lligada a la  baixada de natalitat. I al mes de 
setembre es podrà utilitzar aquest espai. A la memòria del 2015 a Vallirana hi ha 81 nens que han utilitzat aquest servei, i 
és aproximadament un 8% de població. I esperen que això es pugui augmentar. D´entrada seria dos cops a la setmana i 
la idea és que al llarg del curs s´augmenti a tres dies i al final puguin ser tots els dies de la setmana. Serà un benefici, tant 
per les famílies, com per les escoles bressol i els CEIP perquè hi haurà connexió entre els especialistes i els mestres de 
les escoles per poder fer uns seguiments més exhaustius dels tractaments. 
 
Sra. ALCALDESSA: També dintre d´aquesta modificació hi ha uns 18.500 euros més pel que són per reparacions i 
manteniment de les escoles (dels 4 CEIP, com de les 2 llars d´infants. Una de les modificacions importants té a veure amb 
l´àmbit dels serveis socials. 
 
Sra. R. GARCÍA: Hi ha un augment de 40.000 euros en ajuts socials, degut a l´augment de visites/setmana per part de les 
tècniques. Si abans feien una mitja de 8 visites per tècnica ara fan 13 a la setmana. Gairebé s´han doblat els ajuts que es 
fan setmanalment. Si abans havia una llista d´espera, ara ja no hi és perquè estan donant les visites en 48 hores. 
Continuen apostant per les targetes de la Unió de Botiguers, ja que és una manera molt àgil amb els usuaris de poder 
sortir per la porta i anar a comprar, sense esperar a la transferència. 

 
Sra. ALCALDESSA: Per últim parlar de la modificació d´una partida que canvia el nom de la partida “C/ Riera-Fàbrica de 
Cotó-Redacció projectes” a “Redacció grans projectes”. De fet durant l´any 2016 no està previst fer el projecte C/ Riera-
Fàbrica de Cotó, però sí que s´integrarà aquesta partida en la part del nou pavelló poliesportiu com a grans projectes. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Hi ha una partida de “Seguretat Informàtica” que es va explicar a la Comissió Informativa, però no li 
ha quedat massa clar en què consistia aquesta partida. I a la part de partides reduïdes hi ha un parell de partides, “lluita 
contra el canvi climàtic” i “inversió parcs” amb una quantitat econòmica molt important, i li agradaria saber la situació 
d´aquestes dues partides, donat que es prescindeix d´elles. I l´altra pregunta, ja resposta per l´Alcaldessa, era sobre el 
canvi de nom “C/ Riera-Fàbrica de Cotó-Redacció projectes” per “Redacció grans projectes”, que entén es modifica per 
incloure altres projectes. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: En primer lloc, vol que se li aclareixi si l´anterior modificació de crèdit era la número 5 i aquesta és la 
número 9, és per algun motiu especial o s´ha aprovat per Decret o per Junta de Govern la 6, 7 i la 8? En quant als 26.000 
euros d´interessos de demora per resolucions judicials relatives a expropiacions, són les mateixes comentades a l´anterior 
Ple? Perquè el número d´aplicació d´alta és el mateix dels 75.000 euros que havien a l´anterior Ple i vol saber si s´han de 
sumar aquests 26.000 euros als 75.000 d´interessos de demora o si estan dins dels 75.000. No sap si són de la mateixa 
expropiació o no. Si és la mateixa vol preguntar si no s´han aturat i encara continuen corrent els interessos de demora. I si 
estaven dins dels 75.000 euros perquè no s´havien passat a l´anterior Ple de maig. En quant a la partida “Agent energètic-
lluita contra canvi climàtic” saber en què consisteix i que es farà amb els 11.300 euros. 
 
Sr. J. ÁVILA: Cada cop que es fa una modificació de crèdit hi ha una expropiació que pagar. Vol demanar que s´expliqui 
quina és aquesta expropiació, d´on és... Entén que és forçosa. I demana trobar una solució perquè no pot ser aquesta 
sangria de diners públics en expropiacions forçoses. No sa quina és la solució però han de treballar perquè s´acabi d´una 
vegada. Per una altra banda augmenten els diners destinats a serveis socials. La Regidora ha fet una bona explicació, no 
creuen que els serveis socials vagin malament però cada cop que hi ha un augment dels pressupostos de Benestar Social 
entenen que és necessari i vol dir que la situació cada cop és més complicada. Valorant aquests fets creuen que és hora, i 
demanen que es convoqui una altra vegada la Taula Social perquè s´informi als grups polítics i a les entitats de quina és la 
situació i l´evolució en aquest sentit. 
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Sr. O. SUÑÉ: Sobre les partides que es modifiquen sobre el tema de Seguretat Informàtica, aclarir que han tingut un petit 
problema per l´entrada d´un virus, que ha provocat deficiències en les que s´ha d´invertir per poder subsanar i que no torni 
a passar. El Departament d´Informàtica ha recomanat poder posar més recursos econòmics per combatre el problema 
d´entrada de gent que pugui fer mal al sistema informàtic de les administracions. 
Sobre la partida “Agent energètic-lluita contra canvi climàtic” la seva intenció és partir d´una contractació d´una empresa 
que controlés. Estan adherits al PAES, treballant en uns projectes per combatre el canvi climàtic. Van treure un concurs 
que va quedar desert i es va prendre la decisió des de l´equip de govern de que, en lloc de contractar a una empresa igual 
es podria crear un lloc de treball. Com estava projectat per tot l´any aquests 20.000 euros i han reduït a un 50% 
aproximadament i fins que surtin les bases i la persona pugui accedir a aquesta plaça, han calculat que no gastaran 
aquests 20.000 euros i el que fan és aprofitar per si s´han de donar ajudes a serveis socials, d´aquests diners que no 
gastaran, que es puguin dirigir per benefici de la societat. 
I sobre el tema d’inversió parcs” tenien la inversió al parc de Pinatella i encara estan fent el projecte. Calculen que no els 
hi donarà temps a iniciar les obres aquest any, cal esperar a que s´aprovi el projecte i tot el procediment de contractació i 
creuen que es poden aprofitar els diners per altres partides que poden beneficiar a la ciutadania. Per tenir retinguts 
aquests diners prefereixen desviar-los cap a altres. Faran millores a diferents parcs: tenen previst dos terres tous al parc 
de les Sedes  i al parc Central, i ampliaran el parc de Can Julià, el terra tou; al Pla del Pèlac, el més segur; Bassioles 
podria entrar dintre també si els pressupostos donen. Faran millores en diferents parcs del municipi. 
 
Sra. ALCALDESSA: En quant a la numeració, dir que efectivament hi ha algunes modificacions que es passen per Ple 
quan tenen un determinat tipus d´afectació, com així ho diuen les bases del pressupost. I n´hi ha d´altres modificacions 
que es passen per Junta de Govern o per Decret d´Alcaldia. En concret la modificació núm. 6 va ser una incorporació 
d´una subvenció de la Diputació de Barcelona per valor de 112.310, 78.- euros que es van aplicar per incrementar els 
plans d´ocupació (van anar tots cap a Capítol 1). La modificació núm. 7 és més tècnica, d´intervenció. Perquè és una 
modificació que a nivell de les inversions no té res (no incrementa, ni crea noves inversions), sinó que és el tipus de 
finançament d´algunes inversions. Al Ple del maig van aprovar una modificació de les bases del pressupost que permetien 
aquest tipus de modificació i era per poder dotar la partida d´adquisició de la Fàbrica de Cotó, sense haver de demanar un 
crèdit a una entitat bancaria perquè encara estan a l´espera de poder adherir-se al pla de crèdit local de la Diputació de 
Barcelona. Per no haver d´anar a les entitats privades a demanar un crèdit van aplicar un romanent de tresoreria per 
poder finançar això i poder fer l´adquisició de la Fàbrica de Cotó. Tenen la noticia de que la Fàbrica de Cotó ja és propietat 
municipal, es va poder signar i gràcies a aquesta modificació de crèdit es va poder tancar el cercle i tenir aquesta molt 
bona noticia per Vallirana. La modificació núm. 8 són modificacions entre partides, però sí que hi ha una incorporació 
perquè s´incrementa el pressupost en 14.743,60.-euros perquè des de l´assegurança han pagat tot una sèrie de 
desperfectes que es van tenir a la Masia Can Batlle  per un problema de tensió i es van espatllar els aparells d´aire 
condicionat. S´han recuperat aquests 14.743,60.-euros que s´apliquen a aquests aparells de climatització que es van 
trencar. Altres partides que suplementen en funció del dia a dia. Per exemple en aquest Decret també incorporaven 
23.000.- euros més a l´àmbit de serveis socials que sortien bàsicament d´una partida d´IVA d´Agència Tributària de la 
Societat de Promoció Urbanística que des d´Intervenció van considerar que no s´utilitzarien aquests diners durant el 2016. 
A nivell d´expropiacions, “tocant fusta”, esperen no tenir noves condemnes a l´Ajuntament que obliguin a pagar 
expropiacions forçoses. Al final si és una sentència definitiva, que no poden recórrer, són diners que han de pagar i que 
poca cosa es pot fer. Aquests 27.000.- euros corresponen a expropiacions que ja tenien reconegudes però que des 
d´Intervenció es van revisar els imports, a mesura que s´anaven pagant els compromisos amb altres sentències d´anys 
anteriors i han detectat que s´havien quedat curts amb el càlcul d´interessos i es necessitaven aquests 27.000.- euros 
(expropiacions de les germanes Mas de més de 600.000.- euros). Solució a les expropiacions forçoses: si tenen alguna 
solució estarien encantats d´aplicar-la, i altres municipis, Diputació de Barcelona posarien la catifa... És un  tema complex, 
té la seva història i també neix quan Barcelona va créixer i no tenia més espais verds i es va escampar cap a fora. Cada 
municipi al seu planejament es van aplicar diferents tipologies als terrenys i al final això en resulta que hi ha uns 
propietaris que tenen uns drets, van als Tribunals i un jutge considera que això té un valor X, molt elevat i molt 
qüestionable, perquè normalment són terrenys que no tenen un valor amb el qual es pugui arribar a construir algun 
equipament municipal però que igual quan s´ha fet la demanda, i han passat anys, el Jutjat considera que tenen aquest 
import. Els hi agradaria tenir la solució i si vostès la tenen, encantats, però no només és un problema de Vallirana, n´hi ha 
d´altres municipis que també estan patint molt (Sant Cugat, p.e., Sant Just Desvern... que tenen imports milionaris de 
pagament d´aquestes sentències). 
 

VOTACIÓ: Queda APROVAT per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, ERC, CIU i Ciutadans, i 
l´abstenció de Sí es Pot-Sí se Puede i Junts per Vallirana. 
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NÚM. 8.- DONAR COMPTE DEL DECRET 435 DE RECTIFICACIÓ DEL ROMANENT 
DE TRESORERIA INTEGRANT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 
 
La Sra. Alcaldessa dóna compte del Decret 435/2016, de rectificació del Romanent de Tresoreria 
integrant de la Liquidació del pressupost 2015 i que es transcriu literalment: 
 
                                                    “DECRET 435/2016 
 
Rectificació del Romanent de Tresoreria integrant de la Liquidació del pressupost 2015 
 
 
ANTECEDENTS 
 
Primer.- Mitjançant decret d’Alcaldia de 13 d’abril de 2016 es va aprovar la Liquidació del Pressupost 
de l’Ajuntament de Vallirana de l’exercici 2015. 
 
Aquest decret recollí el import de 2.111.345,59 euros com excés de finançament afectat. Aquesta 
xifra, calculada abans de disposar del tancament comptable de la Diputació de Barcelona que es va 
endarrerir per l’acumulació de peticions d’assistència comptable, va ser obtinguda per la Intervenció 
per la diferencia de crèdits disponibles de totes les partides d’inversió i les obligacions reconegudes, 
sense excloure aquelles partides finançades amb recursos propis. 
 
 
Segon.- Amb posterioritat a la data de la Liquidació, la Diputació de Barcelona ha procedit a la revisió 
del tancament comptable de 2015, segons el qual el import de les despeses a incorporar és de 
2.094.751,71 euros, amb aquest desglossament: 
 

ROM. AFECT. COMP. INGR. ROM. GRAL

1.473.732,48 34.068,11 586.951,12

FINANÇAMENT

 
  
S’incorpora a l’expedient el detall l’annex I amb el detall dels projectes d’inversió amb aquest 
finançament. 
 
La diferència de 16.593,88 euros entre els 2.111.345,59 euros d’excés de finançament afectat inicial i 
els 2.094.751,71 euros de les despeses a incorporar correspon a la partida del Fons de Contingència. 
 
Tercer.- Vist l´informe de d´Intervenció. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de les Administracions Públiques i Procediment 
Administratiu Comú, regula que “Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos.” 
 
CONCLUSIONS 
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D’acord amb els antecedents i fonaments de Dret, s’entén que procedeix l’adopció d’aquesta 
resolució: 
 
Primer.- Rectificar el decret d’Alcaldia número 226/2015 de 7 de maig, mitjançant el qual es va 
aprovar la Liquidació del Pressupost de 2015, en allò relatiu al excés de finançament afectat que 
integra el Romanent de Tresoreria, segons aquest detall: 
 

- Imports a rectificar: 
 

    I Romanent de Tresoreria total                                                                                             6.240.234,76 € 
 
    II Saldos de dubtós cobrament  (-) 1.890.165,73 € 
 
    III Excés de finançament afectat  2.111.345,59 € 
 
    IV Romanent de Tresoreria per a despeses generals                                                          2.238.723,44 € 

 
- Imports correctes: 

 
    I Romanent de Tresoreria total                                                                                             6.240.234,76 € 
 
    II Saldos de dubtós cobrament  (-) 1.890.165,73 € 
 
    III Excés de finançament afectat 1.473.732,49 € 
 
    IV Romanent de Tresoreria per a despeses generals                                                          2.876.336,55 € 

 
Segon.- Mantenir la vigència de les modificacions pressupostàries 1/2016 i 3/2016 en quant a la 
incorporació dels romanents de les partides d’inversió segons l’annex II d’aquest expedient, raó per la 
qual el Romanent efectiu de tresoreria per a despeses generals només augmenta en els 16.593,88 
euros corresponents a la partida del Fons de Contingència finalment no incorporada.” 

 
Sra. ALCALDESSA: Explica que com es va informar a la Comissió Informativa, després de fer totes les comprovacions 
amb el programa de comptabilitat s´ha detectat que hi havia uns errors amb el total d´algunes de les partides. 
L´Interventor va explicar a la Comissió Informativa quins eren aquests ajustos. Al final no sap si algú el va entendre perquè 
és un tema complicat i complex. Resumint va venir a dir que el romanent de tresoreria de despeses generals (el que es 
podria entendre com el benefici de l´exercici 2015) s´incrementa en 16.593,88.- euros, que era la partida del fons de 
contingència que ell en un moment havia considerat que era finançament afectat, i finalment tècnicament no ho seria, amb 
la qual cosa s´incrementa el volum aquest. El total de romanent de tresoreria per a despeses generals passa a ser de 
2.876.336,55.- euros, que és un romanent de tresoreria molt positiu. Vol dir que es fa una molt bona gestió dels recursos 
municipals i el que venen reclamant és que aquest superàvit no es pugui destinar a poder pal·liar les situacions de crisis 
que poden tenir al municipi. Estan suplementant partides de serveis socials i no es pot agafar aquest superàvit que tenen 
per poder complimentar aquestes partides de serveis socials. Ara mateix hi ha unes lleis que no permeten agafar aquests 
diners, que només es poden utilitzar per pagar deute o per poder fer inversions sostenibles, si l´Interventor així ho 
considera. De moment estan pagant deute i podem anar fent algunes inversions sostenibles que també són necessàries. 
 

La Sra. Alcaldessa aclareix que aquest és un punt que no es vota i només es tracta de donar compte. 
 
Sra. M. ZAPATA: L´Interventor va parlar l´altre dia dels 16.000 euros més de romanent, però no li quadren els números 
perquè el romanent anterior era d´uns 2.838.000, i per tant fins els 2.876.000 són més de 16.000 euros. Li agradaria que, 
si no és ara, més endavant li confirmin quin era el romanent anterior. 
 
Sra. ALCALDESSA: Ara no ho té, només té el Decret que fa la modificació, però farà la consulta per fer-li arribar aquesta 
dada. Al final dir que és una errada positiva, perquè fa tenir més diners disponibles, ja sigui per pagar deute o inversió 
sostenible. 
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NÚM. 9.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SÍ ES POT-SÍ SE PUEDE VALLIRANA 
SOBRE LA INSTAL.LACIÓ DE DESFIBRIL.LADORS A LA VIA PÚBLICA 
 
Explica i llegeix aquest punt el Regidor Sr. J. Ávila: 
 
Atès que, a Espanya, cada any es produeixen més de 30.000 parades cardíaques, el que suposa una 
mitjana d'una aturada cardíaca cada 20 minuts, ocasionant 4 vegades més morts que per accident de 
trànsit.    
Atès que, al nostre municipi també es donen aquestes situacions i, lamentablement, tot i l'esforç i la 
professionalitat dels serveis d'emergència no sempre acaben bé. 
 
Atès que, estem, per tant, davant d'un problema sanitari de primera magnitud, en representar al 
voltant d'un 15% de totes les morts inesperades. I entre un 40 i 60% dels casos es produeix en 
pacients asimptomàtics, amb cors fins i tot "massa sans per deixar de funcionar". Però, sense una 
ràpida actuació quan es produeix algun error cardíac, el o la pacient pot morir en qüestió de minuts, 
pel que resulta essencial la rapidesa de l'assistència sanitària. 
 
Atès que, les autoritats sanitàries recomanen la instal·lació de desfibril·ladors amb l'objectiu de lluitar 
contra la mort sobtada, ja que més del 80% dels casos podrien revertir si es realitzés una 
desfibril·lació en els primers minuts.  
 
Atès que, la Diputació de Barcelona ha posat en marxa, dins del programa de xarxes de govern local, 
a l’àrea de Salut Pública, l’ajut econòmic per a l’adquisició de desfibril·ladors. 
 
Aquesta moció vol anar més enllà, i estudiar la possibilitat d’instal·lar desfibril·ladors en la via pública  
o indrets de més afluència de gent com són el carrer major, al local de la policia, les instal·lacions 
esportives, etc... 
 
És per tots aquests motius exposats que el Grup Municipal Sí es pot- Sí se puede Vallirana proposa al 
Ple de l’Ajuntament de Vallirana l’adopció dels següents  
 
ACORDS   
 
PRIMER.- Estudiar la instal·lació de desfibril·ladors a llocs estratègics de la via pública, que pel seu 
ús, així com pel nombre de persones que el freqüenten, puguin ser aptes per a la seva col·locació.   
 
SEGON.- Realitzar cursos de formació tant a personal municipal, com d'establiments propers, així 
com obrir cursos de formació al públic en general que hi tingui interès. 
 
TERCER.- Demanar a les administracions publiques les ajudes ofertes per a l’adquisició de 
desfibril·ladors i realització dels cursos de formació per a la seva utilització.     
 
Sr. J. ÁVILA: Afirma que presenten aquesta moció perquè consideren que van per darrera d´altres municipis de 
Catalunya, N´hi ha d´altres municipis que ja tenen desfibril·ladors pel carrer, són molt visible i criden molt l´atenció. Tot i 
que l´equip de govern ja ha informat que s´han demanat les ajudes pertinents està bé presentar la moció per varis motius. 
Primer perquè quedi una oficialitat en aquests compromisos per treballar en aquest sentit. Després de parlar amb la 
Regidora de Benestar Social creuen que s´hauria de debatre la quantitat de desfibril·ladors que necessita el poble, i els 
llocs de la seva instal·lació. Diu la moció que hi ha llocs que ho demanen, com pot ser el poliesportiu, però també s´ha de 
tenir en compte que en extensió Vallirana és molt gran i potser també s’haurien de posar a urbanitzacions allunyades, com 
poden ser Les Bassioles, Vallirana Park, Lledoner. També consideren que s´han demanat les ajudes, que van vinculades 
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a la formació i creuen que si no arriben les ajudes, o si no són suficients, aquesta moció també pot empènyer a que hi hagi 
una inversió addicional per poder cobrir aquesta necessitat pels veïns de Vallirana. 
 
Sra. M. ZAPATA: Explica que el seu vot serà favorable donat que en dues ocasions la Regidora Sra. A. Kirchner ho ha 
demanat en el torn de precs i preguntes. També volen demanar la necessitat que la policia local porti desfibril·ladors als 
vehicles i aprofitant que ara s´adquireixen nous vehicles estaria bé incorporar-los. D´altra banda proposen que es puguin 
fer tallers a les entitats, als esportistes, a la policia local, monitors, entrenadors... de com fer servir aquests desfibril·ladors. 
I també volen demanar que es torni a demanar a la Generalitat disposar d´un dintre de les instal·lacions del centre de dia 
de la gent gran. Volen comentar també que aquesta moció arriba en un dia que, té un amic que a més és conegut perquè 
és periodista de TV3, que ara mateix està debatent-se entre la vida i la mort perquè ha tingut aquesta tarda una aturada 
cardíaca i des de aquí esperen que tot vagi bé. 
 
(La Sra. Alcaldessa manifesta que aquest és el desig de tots i envien des d´aquí els seus millors desitjos) 
 
Sra. R. GARCÍA: Han tingut varies reunions amb vàries empreses de desfibril·ladors i és una mica un pack: quan 
contractes el desfibril·lador ja inclou la formació. Estan previstos segur. Si es vol contractar formació només per personal 
de l´Ajuntament, o també per entitats o ciutadania, va incrementant el preu. Ja estava previst que hi hagués algun fixe i 
alguns mòbils per a la policia, que arriben molt més ràpid que posar potser un a Bassioles. Més que res que tenen un cost 
una mica elevat, com 2.000 euros per aparell. Es van demanar ajuts a la Diputació. I dir que el complex esportiu ja en té 
un. 
 
Sr. J. ÁVILA: Dóna les gràcies pel recolzament i creu que, tot i que són els tècnics qui ho haurien de dir, la inversió és 
positiva perquè podria salvar vides. No sap si la guàrdia urbana per arribar a Bassioles o Lledoner pot trigar força temps 
(15 o 20 minuts fàcil). Creu que ho han de decidir els tècnics. 
 

VOTACIÓ: Queda APROVADA per UNANIMITAT. 
 
 

NÚM. 10- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS SOBRE ELS SERVEIS 
RESIDENCIALS DEL BAIX LLOBREGAT 
 

Explica i llegeix aquest punt el Regidor Sr. E. Giráldez. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Que vol avançar que té el dictamen del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix 
Llobregat. Dice el informe que se han detectado problemas en la oferta de plazas públicas y que las ofertes son 
insuficientes para la demanda y las listas de espera. La media para acceder a estas plazas de titularidad pública está en 
unos dos años a dos años y medio. También la escasez de pisos tutelados en el Baix Llobregat, donde solo hay 3 
registrados en Esplugues, Cornellà y Martorell. En el Baix Llobregat tienen 217 centros residenciales, centros de día y 
viviendas tuteladas, de las cuales 156 son de iniciativa privada-mercantil y plazas que ofrecen son 5.319, que es un 65%. 
40 de iniciativa privada-social, que son 1.822 plazas, que supone un 22%. Y 21 de iniciativa pública, que son 983 plazas y 
el 12%. Y se hace palpable la problemática porque  la tasa de cobertura de plazas residenciales es del 38,4% y solo del 
5% si hablamos de plazas de iniciativa pública. Y con todos estos datos del Consell Consultiu, son además para persones 
mayores de 85 años. Por lo tanto hay persones que no han llegado a esta edad y que necesitan el Servicio de estas 
residencias. Con lo cual los datos son todavía más alarmantes. Por eso ya han presentado en el Parlament de Catalunya 
esta Moción. Y pasa a leer los acuerdos: 

 
El Grupo Municipal de Ciutadans-Vallirana, fórmula para su discusión y votación en el próximo Pleno 
Ordinario Municipal la siguiente: MOCIÓN: Propuesta sobre los servicios residenciales del Baix 
Llobregat. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Según informes del Consell Consultiu de la Gent Gran en el Baix Llobregat se han detectado 
problemas en la  oferta de plazas públicas. La oferta es insuficiente para la demanda y la lista de 
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espera media para acceder a una plaza de titularidad pública es de 2 años y medio. Por otro lado, es 
evidente la escasez de pisos tutelados en el Baix Llobregat.  
Cabe recordar que esta iniciativa se ha presentado por Ciudadanos en el Parlament de Catalunya y 
actualmente está siguiendo los trámites correspondientes. Igualmente esta moción será presentada 
por todos los grupos municipales de Ciutadans en la comarca del Baix Llobregat. 
 
Por todo ello, desde el Grupo Municipal de Ciutadans-Vallirana  (C´s) proponemos en Pleno Municipal 
la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Instar al Govern de la Generalitat a adoptar la siguiente propuesta de resolución. 
 
1. Ampliar y adaptar la cartera de servicios existentes en  el Baix Llobregat para personas mayores, 
con dependencia o riesgo social, centros de día, centros residenciales y viviendas tuteladas, a las 
necesidades existentes en dicha comarca, reduciendo también de esta manera las listas de espera. 
 
2. Publicitar mediante un registro de manera pública las plazas públicas de la comarca y las listas de 
espera en dicha comarca.  
 
3. Impulsar la construcción en el Baix Llobregat de viviendas tuteladas o servicios para gente mayor, 
como alternativa a los centros residenciales más asistenciales.  
 
4. Adoptar como criterio el acceso a las plazas de titularidad pública la situación económica personal 
y situación socio-familiar se tenga o no reconocida la dependencia. 
 
5. Comunicar estos acuerdos al Parlament de Catalunya y a todos los Grupos Parlamentarios. 
 
Sr. J. ÁVILA: Aunque votaran a favor de la Moción, están de acuerdo con ella, pero quieren hacer dos puntualizaciones. 
Primero, creen que es una Moción demasiado genérica y que hubiera sido brillante exponer un poco la situación sobre el 
tema en que está Vallirana. Habría ayudado mucho para ver cómo nos afecta la Moción. Y segundo, aplaudió la Moción 
porque han tenido debate (estos dos Regidores) sobre lo público, lo privado y sobre lo concertado, y ve que en esta 
Moción un poco se arriman a su manera de pensar. Cree que es tan importante la dependencia, como la educación, como 
puede ser la sanidad. Y que en coses básicas para la población siempre ha pensado que lo público tiene siempre que 
ofrecer un servicio al máximo nivel posible. Y esta Moción habla de eso. Por tanto para futuros debates le recordará la 
Moción (al Regidor Sr. E. Giráldez). 
 
Sra. M. ZAPATA: Mostren el seu desacord, no tant pel contingut de la Moció sinó per la forma en que s´acostumen a 
presentar, sense cap tipus de valoració econòmica i obviant el fet que calen recursos per assumir moltes de les demandes 
que es presenten. A més d´obviar també els incompliments que fa l´Estat en aquestes qüestions. El Regidor de Ciutadans 
sap que el govern de la Generalitat va debatre aquestes qüestions, a partir de la proposta de Ciutadans al Parlament i que 
va proposar un seguit d´esmenes raonables per tal d´arribar a acords. Les esmenes les té per si algú les vol saber. Però 
Ciutadans no va acceptar les esmenes. D´altra banda el pressupost per al 2016 que ha presentat el govern de la 
Generalitat recollia millores en l´àmbit de moltes actuacions que en aquesta Moció es sol·liciten. Per exemple havia un 
increment de l´atenció domiciliària a 6.500 persones més; un increment de 1.470 places residencials per a gent gran del 
nostre país i, tenint en compte que el Baix Llobregat és una de les comarques considerades com prioritària en l´àmbit de 
la inversió per la dependència per part del Departament d´Afers Social, és fàcil d´entendre que bona part de les millores 
incloses en el pressupost que va presentar el vicepresident, s´haurien destinat al Baix Llobregat. Malauradament 
Ciutadans prefereix fer un debat polític populista al voltant de la necessitat, però no concreta ni aporta cap solució, ni 
diuen d´on sortiran els diners per pagar-ho. Estaria bé que els grups d´aquest Consistori que tenen representació al 
Parlament diguessin d´on es poden treure els recursos econòmics, sabent que van votar en contra d´un pressupost en el 
qual figuraven important partida econòmica per resoldre el problema que avui presenta Ciutadans. Potser si reflexionen 
una mica, s´adonaran que els partits no han aportat res, no han fet cap cas, no han cooperat per solucionar el que estan 
reclamant. Vol deixar clar que no és un vot en contra de les necessitats de la gent gran del Baix Llobregat. Tot al contrari, 
a favor de que les coses es facin bé i no s´enganyi a la ciutadania amb falses expectatives. Des del Govern de la 
Generalitat ja s´han treballat moltes qüestions que apareixen a aquesta Moció i que es volen dur a terme en la mesura de 
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les possibilitats. I finalment volen deixar constància que els partits que al Parlament van votar en contra del pressupost 
són els responsables de no fer possible el que Ciutadans presenta amb aquesta Moció. 
Sra. R. GARCÍA: Primer dir que els agradaria si es pogués afegir un servei no contemplat aquí, que és el servei del 
RESPIR, que són serveis residencials d´estades temporals per la gent gran i persones amb discapacitat intel·lectual. Això 
significa que les famílies, els cuidadors, puguin tenir un descans com a mínim de dos mesos a l´any. Votaran a favor de la 
Moción. Apuestan por que creen que la gente mayor ha de estar también en sus hogares, para intentar que no se 
desvinculen de su red familiar y social. Y que esto conlleva que haya más presupuesto para atención domiciliaria y 
teleasistencia. Porque al final, si no hay más remedio que ir a la residencia, pero lo suyo es que estén en su propia 
vivienda. Se encuentran que hay mucha gente mayor que están en una situación de abandono, que los hijos no se 
quieren hacer cargo de sus padres. Y que igual que hay un EAIA para la infancia, que haya algo similar para la gente 
mayor. Y comentar que desde el Consell Comarcal se está creando un proyecto piloto en este sentido y desde Vallirana 
quieren estar como parte de este proyecto. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Agradecer el voto favorable de Sí es Pot-Sí se Puede, y reconoce que podía ser un poco más explícita 
pero es la que han presentado en el Parlament de Catalunya. Y el compromiso que tengamos todas las agrupaciones que 
tienen representación en la comarca del Baix Llobregat era presentarla en los Plenos. Y por tanto era genérica porque va 
en función de un Dictamen del Consell Consultiu. Seguirá defendiendo lo mismo: lo público, cuando sea bueno, lo 
defenderá. Y cuando sea un tema concertado o privado porque lo público no sea viable, pues también. No solamente lo 
público vale. En este país vale tanto lo público como lo privado. Acepta la propuesta del PSC de incluir Respir, 
incluyéndolo en el punto 5 y el punto “Comunicar los acuerdos al Parlament" pasarlos al punto 6. Contestando a la 
Regidora de ERC decirle que con el tema del dinero siempre le ha dicho lo mismo y de dónde puede sacar el dinero. Hoy 
no se lo va a volver a decir. Le va a decir que en cuanto a los presupuestos, los partidos que han votado en contra 
también incluyen a Sí es Pot-Sí se Puede y al PSC y será por algo. Cuando tienen en los presupuestos un 42% en 
estructuras de Estado y solo un 5% en servicios sociales, pues es lógico que se vote en contra, aunque el Sr. Junqueras 
diga que eran los más sociales de la era contemporánea de Catalunya. Y si estos son los más sociales, no sabe cómo 
serán los siguientes. También quiere comentar que había una partida dentro de esos presupuestos que se denomina 
”transferencia de presupuesto para las cuestiones urgentes” y cree que el que haya familias que lleven dos años o dos 
años y medio esperando poder ingresar a un familiar es suficientemente urgente, por lo tanto dinero hay para hacer esto. 
Espera que el dinero que la semana pasada cogió el Sr. Junqueras, los 2.000 millones para pagar una deuda a corto  y 
medio plazo a las entidades financieras, pague a las entidades financieras y no empiecen a crear más embajadas y más 
estructures de Estado, y paguen para lo que tienen que pagar, que siempre pasa lo mismo. 
 
Sra. ALCALDESSA: Per al·lusions, vol contestar que hi ha molt victimisme pressupostari des de el grup Junts per Sí al 
Parlament. Hi ha diferents fórmules. Una fórmula per aprovar els pressupostos hagués sigut pactar i parlar amb altres 
grups de la cambra per poder arribar a acords. Per tots és conegut que el Partit Socialista és capaç d´arribar a acords amb 
molts partits i segurament si s´hagués fet una oferta per poder transferir recursos a les famílies per alleugerir la situació  
d´emergència social i activació econòmica de Catalunya, qui sap si haurien pogut arribar a molts acords. Però és que 
després, encara que no s´hagin aprovat els pressupostos, hi ha mecanismes per modificacions de crèdit i poder utilitzar 
diners de diferents partides amb aquelles urgències que es tenen, urgències socials, que així ho especifica també el 
pressupost de la Generalitat. Es poden agafar aquestes partides, es poden complementar i utilitzar. De la mateixa manera 
que en aquest Ple es fan d´una manera pública i notòria modificacions de crèdit i la Generalitat de Catalunya té aquesta 
capacitat. Per exemple a Vallirana han tingut la sort que una d´aquestes modificacions, que no s´ha explicat molt, els ha 
afavorit i han pogut fer la inauguració d´un nou servei al municipi, tot i que el pressupost de la Generalitat del 2015 no 
estava aprovat, que és el servei de Bus Exprés. Anant a l´últim pressupost aprovat per part de la Generalitat de Catalunya 
no surt i hauria d´haver anat als pressupostos del 2016 que s´haurien d´haver votat a finals de l´any 2015. S´han articulat 
les modificacions necessàries perquè, com tenien diners, es pogués fer aquest servei. Es poden fer aquestes 
modificacions, i que al final és qüestió de voluntat i de prioritats. La Generalitat de Catalunya, i el Sr. Junqueras com a 
Vice-president econòmic, té la capacitat de fer-ho. Que és més senzill posar excuses i dir “que si Espanya...”. Ha pogut 
negociar ara, i de fet li han tret els interessos del FLAP, i aquí també hi ha diners que es podrien utilitzar, però tot depèn 
de les prioritats. Si agafen aquesta excusa i la posa en bucle, ja no es parla de res més. Victimisme pressupostari, li diria 
al Sr. Junqueras que al seu Ajuntament bé que feia modificacions pressupostàries i que també les faci a la Generalitat. I 
que s´ajusti a les necessitats i a les prioritats.  
 
Sra. M. ZAPATA: Creu que el Sr. Junqueras sap què ha de fer i segur que ho fa molt bé. Vol llegir les esmenes que van 
presentar Junts pel Sí al Parlament de Catalunya al Parlament, a Ciutadans. Si les llegís segurament dirien que és 
pràcticament el mateix, simplement canvien algunes coses de formes de fer. No les llegirà perquè tampoc vol avorrir i 
l´únic que dirà és que el Sr. Junqueras no agafa milions d´euros i se´ls posa a la butxaca. Tal com s´ha dit dóna la 
sensació que el Sr. Junqueras agafa els diners i fa el que vol amb ells i no. 
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Sr. E. GIRÁLDEZ: Afirma que no ha dicho eso. Ha dicho que paguen. No hay unas transferencias. El dinero que reciba 
del Fondo de liquidación autonómica que se dedique a pagar los servicios que tiene transferidos la Generalitat de 
Catalunya. Los 2.000  millones que ha cobrado la Generalitat, que fue a buscarlos él a Madrid la semana pasada, que son 
para pagar a entidades financieras las deudas de julio y agosto, que los pague para eso. Que pague para lo que se le da 
el dinero, no para la creación de estructuras de Estado que es para lo que se están gastando el dinero. 
 
Sr. T. GIBERT: Porta molts anys aquí i no se sent còmode perquè s´estan debatent temes del Parlament de Catalunya i 
això és l´Ajuntament de Vallirana. Independentment de que tinguin vinculacions a favor o en contra dels partís que estan 
al govern o a l´oposició, les Mocions que es presenten a l´Ajuntament de Vallirana haurien de procurar que fossin sempre 
favorables pel municipi. En aquest cas concret, independentment de qui ho presenta, hi ha una sèrie de qüestions que, si 
és reduir els terminis per atendre la gent, això és important per la gent de Vallirana i del Baix Llobregat. I evidentment que 
hi ha moltes raons darrera del perquè això no es pot fer o deixar de fer. Dóna la raó a la Sra. Zapata i insisteix en que no 
se sent còmode en aquest tipus de discussions. En aquest punt s´abstindrà perquè creu que és absurd que portin aquest 
debat quan va molt més enllà i no tenen solucions. 
 
Sr. E.GIRÁLDEZ: Comenta que no hi ha cap Reglament ni cap escrit que digui que no es pot presentar una Moció que 
s´hagi presentat abans al Ple del Parlament de Catalunya, que no es pugui presentar després al Ple d´un municipi.  
 

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

NÚM. 11.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER VALLIRANA PER AL 
TANCAMENT DEFINITIU DEL CIE DE BARCELONA 
 
Llegeix i explica aquest punt el Regidor Sr. O.RODRÍGUEZ: 
 
Durant els últims mesos, la plataforma de Tanquem els CIE's, SOS Racisme, diversos moviments 
socials i entitats, així com l'Ajuntament de Barcelona, han realitzat un conjunt de mobilitzacions, 
protestes, declaracions institucionals i mocions contra la reobertura de les portes del Centre 
d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca. De fet,  l'Ajuntament de Barcelona va ordenar el 
passat 7 de juliol de 2016 el tancament definitiu del CIE de la Zona Franca (el Parlament de 
Catalunya ja va aprovar el passat 23 de Juliol de 2015 una resolució en què instava a l'Estat a tancar 
el CIE de la Zona Franca i a replantejar la política migratòria; i darrerament ha recolzat la decisió de 
l'Ajuntament de Barcelona). Malauradament, el Ministeri de l'Interior va precipitar la reapertura del 
CIE, tancat des del novembre per un conjunt de treballs de remodelació, poques hores després de la 
decisió de l'Ajuntament de Barcelona.  
 
Denunciat en reiterades ocasions per diversos col·lectius, moviments i plataformes, el CIE de la Zona 
Franca acumula un llarg historial de privació de llibertat als immigrants per una simple falta 
administrativa; de vulneració de drets humans bàsics, com per exemple l'atenció sanitària (dins de les 
instal·lacions no existeix servei sanitari permanent ni atenció personalitzada); de tortures i agressions 
denunciades pels propis interns; d'opacitat i falta de transparència; i, en alguns casos, de morts 
produïdes a l'interior del complexe. De fet, en els darrers anys s'han comptabilitzat un seguit de morts 
-la versió “oficial” dels Mossos i de la policia espanyola utilitza sempre el terme suïcidi- en 
circumstàncies similars: Jonathan Sizalima el 2009, Mohammed Abagui el 2010, Idrissa Diallo el 
2012, Aramis Manukyan el 2013; entre d'altres.   
 
Malauradament, el llarg historial del CIE de la Zona Franca i les morts produïdes dins del mateix 
complexe no són un cas aïllat. Actualment, a l'Estat Espanyol hi han 8 CIE's que depenen 
orgànicament del Ministerio del Interior i que vulneren els drets humans bàsics. L'opacitat i 
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l'arbitrarietat en la seva reglamentació han estat denunciats en reiterades ocasions per diverses ONG 
que han rebut constants negatives per visitar els centres. En tots els casos, i tal i com ha comunicat el 
Síndic de Greuges en diversos informes, els CIE's imiten el model arquitectònic de les presons -tot i 
que els interns tenen menys garanties als centres que a les presons- i superen la seva capacitat real 
per internar persones. A més, en cap dels casos no es garanteix el dret a la tutela judicial per tal de 
poder denunciar les agressions i la manca de drets humans bàsics.  
 
Malgrat que la situació dels estrangers sense papers no és nominativament penitenciaria, ho és en la 
pràctica a tots els nivells quan són retinguts cautelarment dins dels CIE's. De fet, el Real Decret 
162/2014 de 14 de març, pel qual s'aprova el reglament de funcionament i règim intern dels centres 
d'internament d’estrangers, estableix que el temps màxim d'internament en aquests centres és de 60 
dies. No obstant això, ONG's, advocats i els propis interns han denunciat que el temps ha estat 
superat en reiterades ocasiones en molts d'aquests centres. Amb tot, el text que pretén regular el 
funcionament intern dels CIE's és ambigu -atorga total protagonisme al Director del centre, el qual té 
potestat sobre registres integrals dels interns, cel·les, horaris, visites d'advocats, entre d'altres- amb 
els drets fonamentals dels interns i excessivament vinculat al Ministerio del Interior. 
 
Davant l'omnipresència de la figura del Director del centre i davant el fet que no es garanteix el dret a 
la tutela judicial es produeix una veritable situació d'inseguretat jurídica. Així mateix, el Real Decret 
162/2014 de 14 de març vulnera la Directiva 2008/115 de la Comunitat Europea perquè no 
proporciona una separació física dins dels CIE's entre els interns en situació administrativa irregular i 
els presos ordinaris via article 89.6 del Codi Penal.  
 
Atès que els CIE's violen els drets humans bàsics;  
 
Atès el llarg historial d'agressions, tortures i morts esdevingudes al CIE de la Zona Franca i al conjunt 
dels CIE's de l'Estat Espanyol;  
 
Atès que els CIE's priven de llibertat a persones només per una situació administrativa irregular; 
 
Atès l'opacitat i la manca de transparència d'aquests centres; 
 
Atès que es indispensable conformar un front comú entre tots els municipis, moviments i entitats i 
institucions per lluitar contra aquests centres;  
 
I atès que cap persona és il·legal; 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal Junts per Vallirana proposa al ple de l'Ajuntament de 
Vallirana l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a la no reobertura del Centre d’Internament 
d’Estrangers de la Zona Franca. 
 
SEGON.- Instar al Govern de l'Estat espanyol a que iniciï un procés que condueixi al tancament dels 
Centres d'Internament d'Estrangers. 
 
TERCER.- Instar al Govern espanyol què cessin les deportacions exprés, mitjançant les quals la 
policia deporta veïns i veïnes dels nostres municipis sota un règim de detenció de 72 hores, sense 
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previ avís i, en molts casos, sense cap tipus d'assistència lletrada. Tanmateix, instar a que s’efectuï 
un desplegament normatiu de mesures cautelars alternatives a l’internament i a les expulsions exprés. 
 
QUART.- Instar al Ministeri de l'Interior per a que derogui, per vulneració dels drets fonamentals dels 
veïns i veïnes del municipi, el Protocol de Deportació de la Policia Nacional de 2007, que permet, 
entre d'altres mesures vulneradores de drets, la sedació forçosa, la immobilització mitjançant camises 
de força, brides o corretges de les persones que seran deportades. 
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords als grups polítics del Parlament de Catalunya, als municipis 
de la demarcació de Barcelona, SOS Racisme, Fundació Migra Studium i als promotors i promotores 
de la Campanya pel Tancament dels Centres d’Internament per a Estrangers, Tanquem els CIE. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Consideren que és important aquesta moció per fer un front comú per intentar tancar el CIE de la 
Zona Franca i també per intentar tancar tots els CIEs repartits per tot el territori. 
 
Sra. ALCALDESSA: Aprecia que es demana fer la comunicació a tots els municipis de la demarcació de Barcelona, i això 
pot suposar que estiguin tres persones a Secretaria durant tres dies fent això (són 311 notificacions). 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Comenta que els acords són genèrics i no ha mirat el detall, però no té cap problema a treure això. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Consideran que es imprescindible introducir las siguientes medidas para mejorar el funcionamiento y 
garantizar que se respetan los derechos de los internos. El extranjero que se encuentre en un CIE durante toda su 
estancia ha de poder llamar a sus familiares o amigos, aunque no tenga dinero, algo que no se está haciendo. Se han de 
potenciar las funciones de los Servicios Sociales, por ejemplo para identificar y asistir a posibles solicitantes de asilo, 
menores, víctimas de trata y otros perfiles vulnerables. En los CIES existirá la posibilidad de informar sobre la posibilidad 
de solicitar asilo. También se deberían explicar a las personas extranjeras las causas por las que están en el CIE y las 
incidencias que se vayan produciendo durante su estancia, incluyendo el aviso previo de su expulsión. Se ha de 
garantizar la cobertura sanitaria en el interior de los CIES las 24 horas del día. Existirá la obligación de que el traslado de 
personas desde los CETI de Ceuta y Melilla a los CIES vayan acompañados del traslado y entrega de su historial médico. 
Se asegurará de que las quejas se entreguen al Juez de control rápidamente. La tramitación de quejas al Juzgado de 
control de cada CIE debe cumplir el secreto de las comunidades y el principio de celeridad. Por último, resulta 
incomprensible y alarmante la introducción de vigilantes con armas de fuego con carácter general en los CIE, que ni los 
funcionarios de prisiones las llevan. Por tanto la existencia de cámaras, salvo en zonas íntimas, ha de ser obligatoria para 
esclarecer las posibles denuncias. Por estos motivos se abstendrán. 
 
Sra. M. ZAPATA: El seu vot serà favorable i des de ERC sempre han rebutjat aquest tipus de centre i ho continuaran fent; 
i no haurien d´existir enlloc del món. I vol comentar que en el punt primer dels acords s´hauria d´actualitzar perquè posa 
“la no reobertura” i en realitat hauria de posar “tancar definitivament” perquè està obert. 
 
Sr. O SUÑÉ: El seu vot serà d´abstenció, tot i que estan d´acord amb l´abstenció d´aquests centres, i que ser un 
immigrant en situació irregular no té que estar equiparat amb un delicte perquè no és un delicte fugir d´un país que estigui 
en guerra i haver d´entrar il·legalment a un país. Quan parla de les conclusions del grup de treball de revisió del model de 
centres d´internament d´estrangers, hi ha altres alternatives que poden garantir més els drets humans. L´abstenció és més 
per la forma de redacció de la Moció. Pensen que ha sigut una mica dur, posant en qüestió les feines dels funcionaris de 
policia, ja que creuen que són professionals i que un dels seus juraments és protegir a qualsevol persona i complir amb 
normes i lleis, també amb els drets humans. Per la forma del redactat i d´expressar, que no garanteix el poder votar a 
favor i per això el seu vot serà d´abstenció. 
 
Sr. O RODRÍGUEZ: Està d´acord amb la Sra. M. Zapata, ja que quan es va redactar la Moció encara no havia passat tot 
això i per això considera molt encertat el seu comentari. I s´ha d´incloure. En quant al que comentava el Sr. E. Giráldez, li 
ha sorprès perquè pensava que faria un vot contrari, i faran abstenció. Tot això de les millores, proposades per Ciutadans, 
tot i que per ell ja no es tracta de la millora sinó de tancar els centres. No es pot vulnerar la llibertat d´una persona per 
estar en una situació administrativa irregular. I en quant al comentari pel PSC, comentar que la Moció no ataca la 
professionalitat ni de policies ni de mossos sinó el que està fent és denunciar una situació que s´està donant des de els 
centres, a on justament s´estan produint violacions i vulneracions de drets humans dins dels centres. No ataca 
directament la professionalitat d´un mosso d´esquadra o un policia nacional, sinó que està fent una denúncia pública del 
que està succeint dins d´aquests centres. 
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Sra. ALCALDESSA: Indica que hi hauria una modificació, una esmena del punt 1, que seria “Instar al Govern de l’Estat 
espanyol al tancament definitiu del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca” i en el punt núm. 5 es faria la 
supressió  de “municipis de la demarcació de Barcelona”. 
 

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

NÚM. 12.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS ERC, CIU, SÍ ES POT-SÍ SE PUEDE I 
JUNTS PER VALLIRANA PER APLICAR UNA MORATÒRIA DE 50 ANYS EN LES 
REQUALIFICACIONS DE TERRENYS FORESTALS DEL NOSTRE ENTORN 
NATURAL 
 
No la llegeix, fa un resum, la Regidora Sra. M. Zapata: 
 
L´Ajuntament de Vallirana creu en un poble envoltat per un medi natural sostenible, equilibrat i ple de 
vida. És per aquest motiu, doncs, que el desenvolupament urbanístic del nostre municipi ha de 
conviure amb l’entorn evitant que aquest quedi a l’empara de la destrucció i lucre d’empreses 
privades.  
 
Cal protegir l’entorn natural de les nostres muntanyes, pulmó verd del Baix Llobregat,  per tal que la 
seva biodiversitat perduri en el temps.  
 
En el nostre poble, les pedreres són una activitat habitual que afecta tant al medi natural com a les 
persones que hi viuen a prop. Són molts i molts anys d’afectació, de camions, de pols, de voladures, i 
un llarg etcètera.  
 
Tots sabem que el 7 i 8 de maig passat es va celebrar a Cervelló una consulta per tal de conèixer 
l’opinió dels veïns i les veïnes del poble respecte a l’ampliació de la pedrera El Telègraf. Sobre un 
cens de 7.314 persones, es van emetre un total de 1.225 vots (16,75% de participació), dels quals un 
80% van ser contraris a una futura ampliació de l’activitat d’extracció d’àrids. Com tots sabeu, el Ple 
de Vallirana també es va posicionar en contra d’aquesta ampliació. 
 
Des de l´Ajuntament de Vallirana creiem que hem d’aprofitar aquest moment per restablir l’entorn 
utilitzat en l’extracció de pedra de les nostres muntanyes i per altres activitats destructores del medi 
natural. Al mateix temps, hem d’assegurar un equilibri entre les activitats lucratives i el medi natural 
que garanteixi la protecció del patrimoni natural i permeti el desenvolupament sostenible de 
professions vinculades directament amb el medi. 
 
Per tot això, proposem al Ple d’aquest Ajuntament  l’adopció dels següents acords: 
 

1. Prendre el compromís d’aplicar una moratòria de 50 anys en les requalificacions de terrenys 
forestals destinats a l’activitat extractiva, l’obertura de noves pedreres o l’ampliació de les ja 
existents, de les muntanyes del terme municipal de Vallirana.  
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2. Prendre el compromís d’engegar una campanya de recuperació del sòl forestal de les 

muntanyes del terme municipal de Vallirana mitjançant la requalificació dels terrenys utilitzats 
per les activitats destructores del medi natural, com són les desforestacions indiscriminades, 
les activitats extractives, i totes aquelles que puguin alterar l’hàbitat de les espècies 
protegides de les Zones Xarxa Natura 2000, PEIN, ZEC o ZEPA de les muntanyes d’Ordal, 
per tal de mantenir un equilibri sostenible i permetre la restauració de sòl forestal. 

 
3. Prendre el compromís d’assegurar una política decidida de conservació dels espais naturals i 

l’establiment d’una xarxa de connexions que garanteixi la preservació i protecció de Zones 
d’Especial Protecció d’Aus i espais de Xarxa europea Natura 2000 a Catalunya. 

 
Sra. M. ZAPATA: Aquesta Moció la presenten els mateixos grups municipals que varen presentar la Moció de rebuig a 
l´ampliació de la pedrera del Telègraf. Ja es va presentar també pels representants d´ERC a l´Ajuntament de Cervelló. Els 
hi agradaria que la resta de grups municipals s´hi afegissin i recolzin, per tal d´assegurar que a Vallirana no es puguin 
requalificar terrenys forestals durant els propers 50 anys i que no es puguin ampliar o obrir noves pedreres. Consideren 
que han de cuidar el nostre entorn natural, que és el més maco que tenen a Vallirana i evitar que les empreses privades el 
destrueixin. I volen aprofitar aquesta Moció per assegurar una política decidida de conservació dels espais naturals i 
l´establiment d´una xarxa de connexions que garanteixi la preservació i la protecció de zones d´especial protecció d´aus i 
espais de xarxa europea Natura 2000 a Catalunya, tal com es pot veure a l´acord núm. 3 d´aquesta Moció. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Comenta que molt bé per la Moció, que és una continuació del que ja venien fent abans. Totalment 
d´acord amb l´esperit i el sentit de la Moció i agrair el treball fet per ERC per redactar-la i convocar a tots els grups i 
intentar que tothom fes una Moció conjunta. 
 
Sr. J. ÁVILA: En la mateixa línia, estan contents d´haver estat a l´anterior Moció i de repetir amb aquesta. Ja va comentar 
que si la presentaven, s´unirien. Creuen que és molt important de preservar l´entorn natural d´aquest poble, que en té molt 
i molt maco, i aquesta Moció ajuda en aquest sentit. El nucli urbà de Vallirana i la seva població és molt agressiva amb els 
boscos. Des de l´urbanisme descontrolat fins els incendis, que la majoria estan provocats per l´home. És important que 
des d´aquest Consistori treballin per posar els mitjans possibles per evitar que cada poc es tingui menys massa forestal. 
Destacar que a Vallirana, les pedreres qualsevol que vagi a Google Earth veurà que ocupen una gran part del terme de 
Vallirana. Per tant creu que, que no se´n facin més no és cap bestiesa i és de tenir molt de seny. 
 
Sr. O. SUÑÉ: Han demanat que s´hi adhereixin, que li donin suport i avui té una mala notícia. Tot i que amb l´esperit de la 
Moció sí que estarien d´acord, a part d´una part de redacció, els hi crea una sèrie de dubtes. Aprofitant unes paraules que 
ha fet abans a la Moció de Ciutadans, no ha incorporat quan al punt 2 es demana mitjançant la requalificació dels terrenys 
que s´utilitzen per l´extracció per poder protegir els nostres boscos i el nostre medi natural, no especifiquen la quantitat de 
diners per exemple que això suposaria d´indemnitzacions si els propietaris de les pedreres fessin una reclamació a 
l´Ajuntament per aquestes requalificacions. També dir que políticament estan molt d´acord amb no s´utilitzi el nostre medi 
natural per extraccions de pedra que facin mal al medi natural. Però és una voluntat política principalment perquè a la fi la 
última paraula la tindrà la Generalitat. Si ells fessin una requalificació acabaria sent la Generalitat qui l´atorga o no. Qui 
dóna les llicències d´activitat per aquest tipus d´activitats és la Generalitat. Voluntat política, i tant, de protegir el nostre 
medi natural, però veuen aquestes petites carències que els hi provoquen en un principi que proposin, primer tenir els 
informes que això podrà suposar d´estudi econòmic, d´informes legals i amb una setmana no ha donat temps per poder 
calcular i poder votar a favor o poder donar suport. Demanaria que aquesta Moció quedés sobre la taula fins a un proper 
Ple. Sinó, amb aquests dubtes, el seu vot seria en contra. 
 
Sra. M. ZAPATA: Agraeix la col·laboració dels grups que s´hi han afegit. La requalificació no depèn de la Generalitat sinó 
que depèn de l´Ajuntament tot el que és requalificació. El que sí que depèn de la Generalitat són els permisos un cop s´ha 
fet la requalificació. Per tant, si es tracta de voluntat política, per voluntat política d´aquest Ajuntament. Pel que fa al punt 
2, potser s´entén el que han interpretat però en realitat el que volen expressar és, no que evidentment es tornin a 
requalificar els terrenys que ara estan foradant-se, perquè ja tenen el permís i evidentment s’arruïnarien. Sinó que no es 
donin permisos, no es requalifiquin terrenys que siguin de boscos per fer-los malbé. Aquesta és la seva petició. Si cal 
redactar de nou aquest paràgraf es pot fer, però no per esperar al següent Ple sinó que molt fàcilment es pot fer aquí. Si 
estan d´acord evidentment els altres grups que presenten la Moció. Simplement seria especificar que evidentment no 
volen pagar diners perquè deixin de fer la seva activitat extractiva les empreses que ara mateix estan actuant a Vallirana. 
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Sinó per que aquestes empreses no ampliïn les pedreres, i a més a més no s´obrin noves pedreres als boscos de 
Vallirana. 
 
Sr. O. SUÑÉ: Contesta que sí que és cert que seria fàcil tornar a redactar però expresseu sincerament en tema de la 
pedrera, però si llegeixes tota la Moció parla d´activitats privades, i com està redactada la Moció, o falta informació per 
poder donar suport. L´esperit és donar suport al medi natural i així ho fan i faran i ja van donar suport a la Moció anterior 
que era explícita en que no estaven d´acord a que no es produïssin requalificacions per a l´extracció d´això. Però aquí 
falta informació per poder donar-li suport o adherir-s´hi.  La seva intenció és que la deixin i si fa falta al setembre redactar 
una de més explícita i hi estarien a favor. O sinó aquest cop el seu vot serà en contra. 
 
Sr. J. URREA: Puntualitzar que la Sra. Zapata ha dit que la requalificació l´aprovava l´Ajuntament i és cert, però l´aprova 
inicialment. Després qualsevol canvi al planejament acaba en mans de la Generalitat i és Urbanisme de la Generalitat qui 
té la clau. Evidentment s´ha de tenir una voluntat de voler canviar i aquesta la té l´Ajuntament, és a dir, seria l´Ajuntament 
qui aprova inicialment la requalificació però la última paraula sempre és de la Generalitat, en cap cas de l´Ajuntament. Per 
més que l´Ajuntament faci requalificacions, si Urbanisme no ho aprova, no es fan. En definitiva la clau sempre la té la 
Generalitat, no pas l´Ajuntament. 
 
Sra. M. ZAPATA: Agafant el que comenta el Sr. Urrea, el primer pas l´ha de fer l´Ajuntament perquè si no el fa 
l´Ajuntament evidentment no arriba a la Generalitat. Per això es referia a la voluntat política perquè creu que la voluntat 
política de l´Ajuntament de Vallirana ha de ser que no es destrossi el medi natural i pensa que està redactat d´una manera 
com molt clara. Potser el segon punt dels acords es pot esborrar i redactar-lo diferent però sincerament no creu que 
calguin dos mesos per tornar-lo a redactar. S´han fet esmenes molt més complicades que aquesta en altres Plens i no ha 
passat res. ÉS que de vegades quan parlava el Sr. O. Suñé li donava la sensació de que havia alguna cosa amagada i 
que no s´atreveixen a aprovar aquesta Moció, de votar a favor, perquè tinguin alguna cosa que ells no sàpiguen. 
 
Sr. J. URREA: Com que és una Moció conjunta, la part que desperta aquesta reticència és el punt núm. 2. I en realitat al 
primer i al tercer  ja es compleix el que ells pretenien. El punt 2 que parla d´altres activitats es podria eliminar totalment en 
favor d´aquesta unitat de consens entre tot el Consistori perquè és la única part que parla d´altres activitats. I tant el punt 1 
com el 3 es refereixen únicament a no requalificar més terrenys com a pedreres i mantindré aquest compromís, que en 
realitat és el que es pretén. Ningú pretén que una pedrera que està actualment en explotació o un terreny que ja té 
aquesta qualificació i no estan explotades, i ho podrien fer i no podríem fer-hi res perquè podria costar una autèntica 
fortuna o ruïna d´aquest Ajuntament. Per aconseguir el consens, treure el punt 2 i aprovar l´1 i el 3. 
 
Sra. M. ZAPATA: Està d´acord que amb el punt 1 i el 3 s´arriba a l´acord que volen amb aquesta Moció i per tant podrien 
treure el punt 2 perfectament, sempre i quan el Sr. Suñé no trobi una altra pega. 
 
SR. O. SUÑÉ: Creuen que no trobaran cap pega. Dir que hi ha una cosa amagada, no. Des de la legislatura anterior i una 
persona del vostre grup que portava turisme, creu que el tema d´aquest Consistori és poder activar l´economia del poble i 
també tenir un medi natural que podem aprofitar amb el tema d´activitats lúdiques per poder explotar aquest turisme. Però 
dir que qualsevol activitat econòmica perjudica el medi ambient.... Per això volien una cosa molt explícita. I tant que no 
volen més pedreres a Vallirana i així van donar suport, però si poses activitats privades econòmiques, també estan entrant 
en temes del poble, de poder donar feina als ciutadans de Vallirana, de poder reactivar l´economia de Vallirana...i no és 
fer mal al medi ambient sinó aprofitar el nostre medi ambient. I una moratòria d´activitats a empreses privades crea 
aquesta reticència. 
 
Sr. J. URREA: En referència a la moratòria de 50 anys, estaran d´acord en que no volen més activitats extractives ni 
ampliar-les, i això és una declaració d´intencions i aquí sí que es poden trobar. Però la seva declaració d´intencions 
s´acaba amb el seu mandat. Dir que es fa per 50 anys, si hi ha canvi de govern, al minut 1 si vol canviar-ho ho canviarà. 
Aquesta declaració d´intencions es pot fer de 50 o de 50.000 però té un mandat molt curt que és aquesta legislatura. I en 
aquesta legislatura ens podem comprometre a que no tenen la intenció, però més enllà d´aquí no poden anar. No deixa de 
ser una declaració d´intencions. 
 
Sra. M. ZAPATA: Traient el punt 2 espera que s´hi afegeixin, però en qualsevol cas les activitats econòmiques tipus 
turisme evidentment no estan dintre de les activitats que posaven aquí lògicament. Però si causa algun malentès 
disposats a treure el punt 2. 
 
Sra. ALCALDESSA: Ara faran l´esmena i trauran el punt 2. I deixaran “50 anys” però entén que és un brindis al sol 
perquè no creu que durin 50 anys, ni estarem aquí. Estaran els nostres fills i encara gaudiran d´una natura molt maca. 
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VOTACIÓ de l´esmena: Queda APROVADA per UNANIMITAT. 
 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per UNANIMITAT. 
 
 

NÚM. 13.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC REFERENT A L´ÚS PARTIDISTA, 
FRAUDULENT I ANTIDEMOCRÀTIC DE LES INSTITUCIONS 
 
Llegeix i explica aquest punt la Regidora Sra. M. Zapata: 
 
Ateses que les darreres informacions confirmen l’intent de persecució de l’independentisme, en forma 
de converses mantingudes entre el ministre de l’Interior en funcions, el Sr. Jorge Fernández Díaz i 
l’exdirector de l’Oficina Antifrau de Catalunya, el Sr. Daniel de Alfonso Laso, en les quals es pretenen 
construir casos de corrupció per desprestigiar Esquerra Republicana de Catalunya, i per conseqüent, 
el Procés constituent per construir la República catalana. 
 
Atès que la Fiscalia del Tribunal Suprem considera que no hi ha prou indicis per investigar el ministre 
de l’Interior en funcions, així com l’exdirector de l’Oficina Antifrau, decisió presa arran de la denúncia 
presentada per ERC, i a l’espera que es pronunciï sobre l’altra denúncia presentada pel PSC i 
Catalunya Sí que es Pot. 
 
Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de treballar per enfortir la 
integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la investigació de corrupció. 
 
Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta qualsevol intent de 
discriminació i persecució per raó de pensament i no poden quedar impunes fets com els descrits, 
propis d’estats totalitaris.  
 
Atès que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics d’un Estat i que fets com 
els que hem viscut perjudiquen al conjunt dels partits polítics i a la societat, 
 
Proposem al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Que el Ple Municipal mostri el seu rebuig més enèrgic a les pràctiques i mètodes del 
ministre de l’interior i de l’exdirector de l’Oficina Antifrau.  
 
SEGON.- Que el govern municipal exigeixi la dimissió del ministre de l’Interior en funcions, el Sr. 
Jorge Fernández Díaz, ja que ha fet ús indegut del seu càrrec en intentar perseguir i reprimir 
ideològicament a representants polítics.  
 
TERCER.- Informar d’aquest acord a través dels mitjans de comunicació públics del municipi, als 
mitjans de comunicació de la comarca, al Consell Comarcal del Baix Llobregat i traslladar l’acord al 
Parlament de Catalunya i als Grups Polítics que el composen.  
 
Sra. M. ZAPATA: Han presentat aquesta Moció, tot i que no afecta directament al municipi de Vallirana, però sí a la 
democràcia i a tots els grups polítics del país. I considerant que és un fet realment impactant, que no t´ho acabes de 
creure fins que no ho escoltes. Creu que seria bo portar-ho aquí al Ple. 
 
Sr. E GIRÁLDEZ: Está de acuerdo con los atesos y con los acuerdos, pero va a ponerles una propuesta de enmienda al 
título porque aquí sí que no puede estar de acuerdo. Donde pone “las instituciones” pediría que cambiarais la palabra por 
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“el Ministro de Interior en funciones y el exdirector de la Oficina Antifraude” porque es verdad que ha habido una mala 
práctica, está totalmente de acuerdo, pero que la mala práctica por parte de dos personas no quiere decir que todas las 
Instituciones sean antidemocráticas, fraudulentas y partidistas. Entre otras cosas, tenemos que tener el beneficio de la 
duda porque no lo podemos saber. Aquí en Catalunya hemos tenido un Presidente de la Generalitat que se ha declarado 
corrupto confeso y no quiere decir eso que todas las Instituciones catalanas sean corruptas. Por lo tanto, cree que si 
hacen este cambio, votarían a favor de la Moción. 
Sr. J. ÁVILA: Com no pot ser d´una altra manera votaran a favor. Tot el que s´ha destapat en aquest cas és escandalós i 
va en contra de la divisió de poders que és una cosa bàsica en democràcia. I aquí s´està incomplint radicalment. A més 
volen ressaltar que afecta a tots els partits polítics. La Moció en aquest cas concret afecta sobretot als partits 
independentistes. Dintre del seu partit i les seves confluències també des del Ministeri de l´Interior els han atacat, han 
filtrat mentides, els han acusat de finançament il·legal... Al final ha resultat ser tot mentida. Però també han patit aquesta 
persecució. Vol destacar perquè va investigar al Sr. De Alfonso i dir que no el va ficar el govern central, sinó CIU al 2011 
el van proposar. Aleshores també s´ha d´analitzar perquè s´ha ficat a una persona com aquest Sr. De Alfonso la mateixa 
CIU. El fet sobta. 
 
Sr. J. URREA: De la Moció el segon i el tercer paràgraf que estaven repetits, aclarir que deixen només un. De l´esperit de 
la Moció, estan totalment a favor. Les propostes les subscriuen literalment tal qual estan. Però pensen que és quelcom 
més genèric que no només un atac a partit independentistes, o només a ERC. I en aquest sentit les frases que fan 
referència específicament a ERC o als partits independentistes, demanaria treure´ls de la Moció. Pensa que és un tema 
suficientment greu i que afecta a tots, sense color polític. No es poden fer ús de les institucions d´aquesta manera tan 
burda com s´ha fet i ho deixaria d´una manera més genèrica perquè tothom es sentin més identificats. Al primer paràgraf a 
on diu “Ateses que les darreres informacions confirmen l’intent de persecució de l’independentisme”, això ho trauria. I 
després la última frase “per desprestigiar Esquerra Republicana de Catalunya, i per conseqüent, el Procés constituent per 
construir la República catalana” també la trauria. Insisteix que és un tema molt més genèric que ens afecta a tots. Estan 
totalment d´acord amb els atesos i les propostes. No posaria títols, ni faria bandera d´un color o d´un altre. 
 
Sra. M. ZAPATA: Estan d´acord amb el Regidor de Ciutadans i poden canviar el títol sense cap problema. Respecte al 
que ha dit el Regidor de Sí es Pot, també és cert que l´expresident Mas va reconèixer que l´havien posat CIU però el que 
hagués fet CIU no té res a veure amb el que ara estan tractant. Respecte a les esmenes que diu d´introduir el Regidor Sr. 
J. Urrea, en algunes coses sí i d´altres no. A l´últim paràgraf és evident que “Ateses que les darreres informacions 
confirmen l’intent de persecució de l’independentisme”, això és real, és cert i a més a més és l´origen d´aquesta Moció, 
per tant no estan disposats a treure-ho. Sí que poden treure “per conseqüent, el Procés constituent per construir la 
República catalana”. I també poden afegir no només l´atac a ERC sinó “a la democràcia i a tots els partits polítics 
democràtics”. Però no volen treure les primeres línies perquè és l´arrel d´on surt tot això. Si no hagués passat tot això no 
hi hauria Moció. 

 
Sr. J. URREA: Si es manté “l’intent de persecució de l’independentisme” el seu vot serà en contra. 
 
Sra. M. ZAPATA: De fet les converses que van poder escoltar era un atac frontal a l´independentisme i a la democràcia, i 
d´aquí la Moció. Li agradaria que s´hi afegissin perquè també és a la democràcia i a la resta de partits polítics que es 
considerin democràtics. Ofereix posar “Ateses que les darreres informacions confirmen l’intent de persecució de 
l’independentisme i la democràcia” o al revés “de la democràcia i l´independentisme”. Però afirma que “l´independentisme” 
no el trauran. 

 
Sra. ALCALDESSA: Afirma que votaran en contra. Sí que entén que es manté l´esmena del títol a on diu “les institucions” 
hauria de dir “pel ministre de l’Interior en funcions i l’exdirector de l’Oficina Antifrau de Catalunya”; així com treure el 
paràgraf que està duplicat (paràgraf 3). 

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

NÚM. 14.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA 
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DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL 

 
La Sra. Alcaldessa dóna compte dels Decrets del número 273 al número 443. 
La Sra. Alcaldessa dóna compte de les Juntes de Govern Local de 12 de maig a 14 de juliol de 2016. 
 
Sra. I VILLAFAINA 
Informa de les actuacions de la Regidoria d´Educació i Pla contra el Fracàs Escolar 
 
Vol comentar el tema de les matriculacions a les escoles bressol pel proper curs. Queden les mateixes classes que hi ha 
actualment. A Barrufets hi ha matriculats 52 infants i queden 143 places lliures. Hi ha una cessió de l´espai, s´ha demanat 
una modificació de la ratio a la Generalitat. A Talaia hi ha 56 places d´un màxim de 72 i creuen que l´ocupació s´està fent 
bastant alta. I també comentar que al juliol es va publicar la resolució que ja tenen el reconeixement de centre de formació 
de persones adultes per a les proves d´accés als cicles formatius de grau superior. 
 
Sr. J.M. ARRABAL 
Informa de les actuacions de la Regidoria d´Esports i Cultura 
 
El primer punt que vol comentar és la situació de la gespa de la piscina municipal. Les actuacions que van fer, han estat 
mantenir varies reunions i una tabla de seguiment amb els responsables de l´empresa que ho gestiona. I en un primer 
moment la resposta va ser que estaven treballant aquest tema. Un cop van fer l´estudi, van dir que els aspersors i les 
vàlvules selectores eren els que tenien problemes per l´índex de calç que hi ha a Vallirana i també amb l´ús que hi ha de 
la piscina. Ara mateix ja està arreglat, ja es veu més bé. Van dir a la tabla de seguiment que nosaltres no ho consentiríem i 
que s´havien de fer una sèrie d´actuacions de les que informaran per que al proper any no torni a passar això. Vam arribar 
a un acord d´una nota informativa, que ja està posada, a tots els usuaris demanant disculpes pel deteriorament que hi ha 
hagut. 
Destacable a nivell d´entitats d´esports ha sigut el tirador de Vallirana, campió de Catalunya; el Cos Master a la final de 
Copa Catalana va tenir tres primers llocs i el Festival de Fi de Curs que és un acte molt demanat; el Club Natació Vallirana 
amb cursets de natació entre 200-250 participants. 
A nivell de Cultura destacar la Festa del Liceu a la fresca, que és una proposta que va plantejar el Liceu l´any passat 
d´una connexió directa amb una òpera, que és un acord entre Liceu i TV3; També el final de curs de l´Escola Municipal de 
Música, amb la participació al Simfònic, que és un concert simultani d´escoles de Catalunya; les nits de sardanes al 
Casino; el final de curs i cloenda Lingüística a la Masia; i la sèrie de difusió d´artistes locals i tallers d´arts que hi ha 
periòdicament a la Masia. 
 
Sra. E. ROMERO 
Informa de les activitats de Recursos Humans, Serveis Generals i Participació Ciutadana i Transparència 
 
En aquest espai parlarà de vàries àrees de les seves Regidories: 
A Nivell de Participació: 
A l´anterior Ple van explicar a informació d´Alcaldia que van tenir una reunió amb els veïns de Quatrecases per explicar 
que hi havia diferents opcions en el seu carrer d´ordenació i els van convidar a fer aquest procés participatiu. Quests veïns 
han fet ús d´aquesta eina de participació ciutadana i el que han fet amb un 20,83% de participació, el 53,3% han votat 
l´opció 2 que és tenir un aparcament en diferents zones d´aquest carrer i el 40% han votat l´opció 3 que era deixar com 
estava el carrer, sense cap tipus d´ordenació i amb el perill que hi havia amb les diferents corbes d´aquest carrer que és 
llarg i sense visibilitat. En segon lloc, a nivell de Participació, dir que han creat un Fulletó a on expliquen el nostre PAM 
(Pla d´actuació municipal) per als anys 2015-2019, a on la ciutadania podrà veure per les diferents àrees (règim intern, 
serveis territorials, serveis a les persones i grans projectes d´inversió) quin és el nostre pla d´actuació. Indiquen al fulletó 
que es distribuirà a finals d´agost-principis de setembre i els ciutadans de Vallirana podran valorar quin seria el seu criteri 
d´ordenació, de prioritat del fulletó. Això arribarà a totes les cases dels valliranencs i esperem que us agradi el format i les 
propostes que us fem des d´aquest equip de govern. 
A nivell de Transparència:  
Explicar que des del 6 de juny l´Ajuntament posa a disposició de la ciutadania la nova Seu Electrònica, la versió 2.0, que 
entre d´altres, incorpora al nou portal Govern Obert i Transparència, a on es recull tota la documentació referent a 
informació institucional i organitzativa de la gestió econòmica, acció de govern i normativa, contractes, convenis, 
subvencions, participacions. Aquesta nova seu electrònica és accessible des de la web municipal, igual que es feia amb la 
versió anterior, a on a més s´ha afegit un enllaç al portal de transparència amb la intenció de facilitar l´accés a la 
ciutadania i potenciar el seu ús. La llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, obliga als ens locals a garantir la transferència i la informació pública, per mitjà d´un mitjà integral d´informació i 



 

Pàgina 31 de 36 

 

coneixement en format electrònic. És per això que l´Ajuntament va adoptar des d´un principi la solució proposada pel 
Consorci AOC, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i les quatre Diputacions, el consorci Local Red, 
l´Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, per tal de comptar amb un portal de 
transparència propi. Cal destacar que la web de Vallirana ja disposa del segell Infoparticipa, la distinció a la transparència i 
la qualitat de la informació local amb una valoració del 92,31% i la seva intenció és seguir treballant en aquesta línia i no 
baixar d´aquest índex. 
A nivell de Recursos Humans: 
Vol parlar de l´oferta pública d´ocupació actual i aprovada a les darreres Juntes de Govern: plaça d´arquitecte en règim de 
personal laboral temporal, que ja es va treure i malauradament va quedar deserta. El 3 de maig van realitzar la prova 
teòrica amb els aspirants; es van presentar per instància 14 aspirants, però el dia de la prova només es van presentar 6 i 
va quedar desert el procés; ningú va poder superar aquesta prova, per tant, han tret novament les bases, que han sortit 
publicades al DOGC el 27 de juliol i obre un nou període perquè els arquitectes es puguin presentar i preparar tot el 
temari, que no és fàcil, però no deixa de ser un lloc molt important dins de l´organització de l´Ajuntament, com és 
l´arquitecte municipal. Després tindríem la plaça de tècnic mitjà de territori, que estava vacant; el dia 23 de maig es va 
convocar el Tribunal qualificador i actualment ja tenim incorporada a la nostra plantilla la tècnica mitjana de Serveis 
Territorials, que és la nova coordinadora de l´àrea. Es va incorporar el passat 1 de juliol i li donen la benvinguda i que 
tingui molts èxits professionals amb nosaltres. També es va celebrar el passat 11 de juliol la convocatòria del cap de 
serveis econòmics i gestió tributària i també d´aquestes proves ha sorgit la nova Cap de Gestió Tributària i Serveis 
Econòmics de l´Ajuntament que s´incorporarà el proper 16 d´agost d´aquest any. Tenim pendent encara que surtin 
publicades les dates del concurs oposició de la plaça de tècnic superior d´adscripció al lloc de treball d´enginyer municipal. 
Es van presentar quatre aspirants i encara no hi ha data d´examen. El període d´inscripció que hi ha obert per presentar 
instàncies fins el 26 d´agost, hi ha dos llocs de treball, per professor d´anglès i professor de matemàtiques, en règim 
personal laboral temporal i la constitució d´una borsa de treball amb aquesta categoria, per les escoles d´adults. També 
està pendent de publicar al BOP la plaça de tècnic mitjà d´arxiver, com a personal laboral fixe a la plantilla de l´Ajuntament 
i es podran presentar instàncies durant tot el mes de setembre; quan surti publicat al BOP sortirà la data de finalització de 
presentació d´instàncies. Penseu que el mes d´agost normalment no és hàbil i en aquest cas per presentar instàncies no 
serà hàbil. També hi ha la vacant de tècnic de participació i transparència en règim de personal laboral temporal, i tindrà 
de temps tot el mes de setembre perquè el mes d´agost es considera inhàbil i podran veure les bases publicades a la web. 
I per últim, estaria la plaça de tècnic contra el fracàs escola també en règim de personal laboral temporal i amb la 
constitució d´una borsa de treball; avui s´ha aprovat per Junta de Govern i esperen que la setmana vinent es pugui 
publicar al DOGC, al BOP i com durant el mes d´agost serà inhàbil, durant el mes de setembre podran presentar les 
instàncies. A nivell de convenis de pràctiques, els nostres estudiants que fan les pràctiques a l´Ajuntament, han agafat 
vacances no tenen cap estudiant en pràctiques; el que tenen és un estudiant d´arquitectura per mitjà d´un conveni amb 
l´UPC. I el dia 1 de juny d´aquest any van firmar 16 contractes de plans d´ocupació perquè va entrar una subvenció de la 
Diputació de 112.000 euros, ja comentada aquesta dada durant el Ple. I a nivell de plans d´ocupació, dels processos de 
selecció que ja van iniciar, quedarien pendents d´incorporació únicament els agents cívics, peó de jardineria i el tècnic de 
prevenció de riscos laborals, per principis de setembre. També estan rebent bases per contractar temporalment un agent 
energètic, ja que no s´ha pogut realitzar finalment la contractació per capítol II, ja que va quedar desert; i faran les bases 
per contractar temporalment un agent energètic. 
Per últim comentar el tema de My First Job, que és una iniciativa que va sortir conjuntament amb la Regidoria de Joventut 
i des del 9 de juny que es van aprovar les bases per Junta de Govern, tot valliranenc empadronat, que no superi els 30 
anys d´edat, que hagi finalitzat els estudis de Formació Professional de grau superior i universitària, a partir del curs 
escolar 2013-2014, pot accedir a aquest My First Job de l´Ajuntament. Les persones interessades han de presentar 
sol·licitud a l´OAC (oficina d´atenció al ciutadà), acompanyada d´un currículum vitae, fotocopia del DNI si escau i fotocòpia 
compulsada del títol de certificat acadèmic. Totes aquestes contractacions es faran per ordre de sol·licitud i fins que quedi 
exhaurida la partida. Encoratja a tots els joves que s´hagin tret aquesta titulació a que ho intentin i presentin el seu CV, ja 
que és una oportunitat per entrar al món laboral. 
 
Sr. A. LLORCA 
Informa dels actes fets per part de la Regidoria de Joventut 
 
Vol parlar en primer lloc de les aules d´estudi intensives que es van dur a terme durant els mesos de maig i juny al Casal 
de Joves per donar servei als alumnes que havien d´estudiar per la Selectivitat i exàmens finals de la Universitat. Es van 
obrir els caps de setmana i entre setmana fins a les 00.00h. 
També destacar algunes activitats del programa de l´Estiu Viu, com el supertobogan aquàtic urbà que va ser un gran èxit; 
la festa fluor o el concert de rap per exemple, entre altres tallers que s´han dut a terme durant el juliol al Casal de Joves. 
I també fer conèixer la nova iniciativa que s´anomena Voluntariat per la llengua que ja es feia a Vallirana però ara ho 
comencen a fer amb joves. 
I per últim parlar del reconeixement que van fer a les millors notes de la selectivitat, dijous passat a l´Ajuntament. 
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Sr. A. LAFONT 
Informa de les actuacions de la Regidoria de Transport i Mobilitat, Via Pública, Habitatge i POUM 
 
Vol parlar de forma esquemàtica de dos conceptes:  
Un és el tema de voreres, que hi ha varies empreses que hi estan treballant; actualment estan als barris de la Selva 
Negra, Vallirana Parc i Pinatella i pràcticament ara ja començaran als barris del Pla del Pèlac i Bassioles. S´està treballant 
bastant i ja estan executant les obres amb un ritme segons planificació prevista. 
L´altre tema que voldria parlar és el tema del Vallibus, a on realment han tingut ja la contractació d´una empresa externa 
que realment ja està començant a adquirir tota la documentació per iniciar l´estudi de mercat d´aquest servei i al mateix 
temps aquesta empresa realitzarà el plec pertinent per la contractació ja del servei. Conceptualment tenen previst que fins 
el mes d´agost estiguin amb recopilació d´informació, sempre amb la col·laboració de l´actual empresa que té l´adjudicació 
i a partir del mes de setembre ja començaran a fer l´estudi de mercat directament a la ciutadania. A arrel d´això es 
proposarà una presentació als diferents Regidors per tal de que es vegi qui i on, i cap a on van direccionats aquests 
estudis i la realitat del que la ciutadania demana respecte a aquest servei. 
 
Sr. O. SUÑÉ 
Informa de les actuacions de la Regidoria de Seguretat i Medi Ambient, Innovació i Projectes 
 
Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana dir que es va firmar el conveni marc amb el Departament d´Interior i el Servei 
Català de Trànsit, en el qual afegeixen als dos convenis que tenien signats, que ajudaven en tema de Pla Local de 
Seguretat Viària i la cessió del cinemòmetre. Es van signar aquests dos convenis i afegiran cinc convenis més amb aquest 
conveni marc, amb el qual Vallirana, el servei Català de Trànsit ens oferirà informació i atenció a les víctimes d´accidents 
de trànsit. Normalment sempre ho feien a carreteres que eren de la seva competència i ara amb aquest conveni també a 
qualsevol carrer de Vallirana. També el conveni referit a l´etilòmetre ajudarà. Referit al control d´estupefaents, o drogotest, 
també proporcionaran ajuda i laboratoris per poder realitzar aquest tipus de controls. També relatiu a la cessió de material 
infantil de trànsit, com bicicletes o ciclomotors, que amb la Regidoria d´Educació estan preparant un Pla per poder 
ensenyar als nostres infants la seguretat vial i per l´any que ve esperen poder realitzar aquestes activitats a les escoles. 
L´altre punt que volia comentar és que en breu posaran en marxa el número 900. Tenien l´obligació de canviar el número 
902 per un 900 i s´està acabant de concreta la campanya que realitzaran de recollida de poda i de voluminosos, 
acompanyada d´uns vídeos promocionals per incentivar que es faci ús d´aquest servei gratuït, que dóna una qualitat a 
Vallirana si es fa correctament, i així evitar els actes d´incivisme. Amb aquest servei es podran fer les peticions de 
recollida de voluminosos i poda en whatsapp per posar-se en contacte amb l´empresa. I avançar que estan treballant per 
l´any que ve una campanya forta amb el tema de civisme que s´anomenarà “Ben fet, ben net”, i que estan preparant amb 
els departaments de Comunicació i Medi Ambient per poder pal·liar els incivismes i millorar la visió que tenim de poble, de 
net i de ser més cuidadors del medi ambient gràcies al reciclatge. 
 
Sr. J. URREA 
Informa de les activitats de polítiques territorials i economia local, urbanisme i barris 
 
Vol comentar el tema del pavelló poliesportiu. Han anat dos passes més d´aquest gran projecte. El passat dimarts 19 de 
juliol es va fer la presentació de l´avantprojecte a la Sala de Plens, a on hi van assistir diversos Regidors de l´oposició i 
així també va assistir l´associació esportiva de Vallirana, club esportiu Cos Master i el club de bàsquet Vallirana. Es va fer 
la presentació de la feina que va fer l´estudi d´arquitectura i paral.lel a la necessitat que té Vallirana de tenir pavelló PAV 3, 
per la població que tenim, i aquest PAV 3 ha anat creixent i incorporant, en funció de les necessitats expressades per les 
pròpies entitats esportives, com pels nostres tècnics, tota una sèrie d´elements que ha fet que aquest avantprojecte ja no 
sigui avantprojecte PAV 3 a l´ús, sinó quelcom més important. Pensa que serà un pavelló que donarà què parlar. A la 
presentació, s´informa que aquest pavelló està previst que tingui una capacitat per unes 400 persones assegudes i 200 
més dempeus. Característiques: també tindrà la seva zona per que les associacions, els clubs, tinguin un espai a on 
puguin fer la seva feina administrativa; Que alhora tinguin també sales de reunions, per fer reunions de les entitats amb 
els seus socis o amb jugadors; comptarà també amb un bar-restaurant que donarà servei al pavelló però que alhora tingui 
també una certa independència, que pugui estar obert i funcionant com a bar, independentment de si el pavelló està obert 
o tancat; que des del bar es pugui visionar la pista. El segon pas que ha fet, és que aquest avantprojecte ha estat aprovat. 
Precisament a la Junta de Govern d´avui s´ha aprovat el plec de clàusules per adjudicar la redacció del projecte 
definitiu(constructiu), la direcció d´obres, seguretat i salut, l´estudi geotècnic i el soterrament d´una línia elèctrica que hi ha 
al costat i que hauran de soterrar. Amb aquest plec aprovat, un cop estigui publicat, es donarà de temps, tenint en compte 
que el mes d´agost i mig setembre és bastant inhàbil per tal de que aquests estudis d´arquitectura i enginyeria puguin fer 
les seves ofertes, amb la idea d´aprovar ja aquesta redacció definitiva cap al mes d´octubre. La idea és donar 3 mesos de 
temps per fer aquesta redacció, és a dir, que ens aniríem a primers de 2017. I un cop feta aquesta feina, estar en 
disposició de adjudicar l´obra. És un pas més: primer l´avantprojecte i ara ja el plec de clàusules per fer la redacció 



 

Pàgina 33 de 36 

 

definitiva. El següent pas s´aniran ja, si tot va bé, al mes d´octubre a on ja s´obriran les pliques i s´adjudicarà a aquest 
estudi d´arquitectura que guanyi la redacció d´aquest projecte per fer el pavelló poliesportiu. 
 
Sra. ALCALDESSA: Per finalitzar tornar a comentar que un d´aquests grans projectes és la futura biblioteca i que l´espai 
que creuen que pot ser més adient i que a més es pot convertir en espai emblemàtic pel nostre municipi és la Fàbrica de 
Cotó, que tenim al costat de l´Ajuntament i dels horts, al final del c/ de la Riera. I que el dia 30 de juny van anar al Notari i 
ja és propietat municipal. El cost final va ser de 429.591,25€, que creuen que és un bon preu. Tenen tots els informes i el 
vist i plau de la Generalitat en tot el procediment administratiu. Podem estar molt contents de tenir aquest element que 
forma part del patrimoni i més endavant, quan ja estigui fet el pavelló poliesportiu, treballaran amb Diputació de Barcelona 
per fer el projecte executiu de la biblioteca. Però això ja serà més endavant. 
I per últim comentar que la setmana que ve tindrem la visita del Conseller Rull, que vindrà a fer la inauguració de les obres 
del radar meteorològic de Vallirana. El radar meteorològic de Vallirana ha sigut un element que ens ha posat al centre de 
Catalunya quan es donen les informacions meteorològiques. S´han fet aquestes obres per millorar tota la fermesa de  
l´estructura del radar i tindran aquesta visita el dia 4 d´agost i estan convidats els Regidors del Consistori. 

 
 

N. 15. PRECS I PREGUNTES 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Al darrer Ple o a l´altre, es va aprovar la modificació pressupostària a on es va aprovar una partida 
per reparar un sèrie de depuradores i li agradaria saber com està aquesta situació perquè aquella informació que va 
transmetre fa bastants Plens, d´olors que es produïen a la zona de Les Acàcies, encara s´estan reproduint i aquesta 
persona en concret ho està patint i si la depuradora encara està funcionant malament, doncs que si es pot agilitzar la seva 
reparació. 
Arriben algunes queixes d´alguns veïns que comuniquen que s´estan fent una sèrie de tasques de desbrossament i 
comuniquen que aquestes tasques s´estan fent a hores molt primerenques (en moltes ocasions a les 06:00 o ales 07:00 h 
del matí) i es demana un prec per intentar que aquestes tasques no comencin tan d´hora (a les 8:00-09:00 h del matí). 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Pregunta al Regidor de Joventut, perquè li sembla molt bé el super tobogan, però demana el cost del 
lloguer del tobogan. Tiene dos ruegos. Uno es sobre el precio de la piscina, que entiende que es el precio público 
establecido en las Ordenanzas Fiscales y supone que lo gestiona directamente la empresa que se ha hecho cargo del 
CEM. Pero por otro lado, como es una cesión compartida donde el Ayuntamiento tiene un tanto por ciento del beneficio y 
se ha hecho ya la gestión del césped como ya ha dicho anteriormente el Regidor d´Esports, quiere pedir intentar que se 
redujera el precio de la piscina de Vallirana porque es muy cara si la comparas con poblaciones de más habitantes. Su 
hijo le pide 5,5 euros, que es el precio infantil y le ha tenido que sacar un bono y a la semana ya ha amortizado el precio 
de la piscina de dos meses. Comentar también de una cosa que ha pasado y se ha comentado por Facebook, en relación 
al niño Biel, con autismo y parece ser que no le han permitido realizar cursos de natación en el Centro de Natación de 
Vallirana. No quiere entrar en la crítica fácil de un centro que lleva más de 60 años de historia porque seguramente 
cuando lleva tantos años, será un centro modélico. Pero en relación a que a la madre se le faltara o no al respeto en su 
momento, aunque no ha hablado con la otra parte, aunque hay otra madre que le ha confirmado los hechos, sí quiere 
concentrarse en un hecho concreto. Y es que le preocupa muchísimo que en nuestro municipio un niño, por el hecho de 
tener autismo o cualquier otra patología, pudiera tener problemas en alguna entidad de nuestro municipio para hacer 
deporte. Máxime cuando es un niño que además hace natación desde P3 con el colegio, no necesita ningún monitor 
especial, ni una vigilancia especial más allá de la vigilancia de niños de 8 años. Y además tiene un informe de la 
enfermería del CAP de Vallirana, donde dice que el niño está capacitado para asistir a cursos de natación. Sobre todo la 
familia le preguntan que a estas edades se prime la competitividad, el ganar medallas en una olimpíada, antes que otro 
tipo de valores como pueda ser el desarrollo como persona, la amistad, el poder disfrutar un niño de esa edad. Esto es 
una petición para ver si desde el equipo de gobierno pueden incidir para que esto no vuelva a pasar, no solamente en esta 
entidad sino en cualquier otra. Por último comentar que además se da el caso de que en algunos colegios se están 
pasando los datos personales de los niños a entidades, sin el consentimiento de los padres ni de los tutores legales. 
Incluso le han comentado hacer una denuncia al colegio y él les ha recomendado que, antes de llegar a ese extremo, 
hablar tranquilamente con la concejal d´Ensenyament y propone que para el mes de septiembre se reúna con esas 
familias.  
 
Sr. J. ÁVILA: A l´anterior Ple es va parlar d´una expropiació que el Jutge va estimar en 100.000 euros i que l´Ajuntament 
ho va calcular en 200.000. Van arribar a la conclusió els Regidors Sr. Urrea i Sr. Gibert que es reunirien per veure què 
havia passat, perquè les dues versions eren contradictòries i vol saber si s´han reunit. Esperava que s´aclarís per 
preguntar al proper Ple i mirar què fer. L´altra pregunta es relativa a la piscina perquè hi ha moltes queixes: hi ha queixes 
pel preu i perquè està fatal, tenint en compte que vam posar diners per arreglar la maquinària i tal, tot i que sigui una 
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gestió privada o semi-privada, s´ha d´exigir una qualitat i més als preus que posen. Vol saber si han parlat amb el CEM 
per tal de solucionar-ho. Altre tema que ha donat molt que parlar al poble ha sigut el tema del nen amb autisme, que va 
ser rebutjat per realitzar uns cursets. Hi ha hagut molts rumors, s´ha parlat molt i vol que s´aclareixi què ha passat i si és 
veritat que no ha pogut fer aquest servei per ser autista, seria un cas bastant greu que no s´ha de tornar a repetir i exigir 
responsabilitats. Té una queixa d´una dona que per l´avinguda Vall del Sol, a una claveguera havia un forat i ha tingut 
lesions series i s´està pensant denunciar a l´Ajuntament perquè li ha provocat una baixa. Com ha pogut passar això 
perquè creu que és una cosa molt bàsica; si hi ha un forat pel carrer, que es senyalitzi perquè no passin aquestes coses. I 
quin protocol es fa servir per evitar-ho. Per últim, el tema dels porcs senglars, hi ha hagut manifestacions, mobilitzacions, 
toma i daca entre la Plataforma i l´Ajuntament, amb vídeos. Creu que és un tema que s´ha portat, personalment ho diu, 
molt malament. No s´ha solucionat d´una manera satisfactòria pels veïns i vol fer unes preguntes concretes sobre aquest 
tema. Entén que el contracte s´ha acabat: va dir 4 mesos, es va portar el contracte abans del Ple i ja fa dos Plens... Saber 
quina feina han estat fent, quants espècimens han capturat i com està la cosa en aquest sentit. 
 
Sr. J. BUSQUET: Per aquest temps l´any passat comentava que a Can Batlle els carrers estaven molt plens d´herbes. Vol 
saber si es faran actuacions per les voreres, si s´arreglaran, si es posarà ciment. Al mes de juny va haver de sortir a 
netejar el tros de carrer perquè ningú havia passat a netejar. Veu que ara les actuacions de reparació ja s´han acabat. 
Deuen estar a altres urbanitzacions. Al seu carrer hi ha les dues vorades de la casa més avall que estan ensorrades. Té 
que donar fe que alguna vegada ha passat el cotxe netejador, però l´herba seca no se l´havien endut i s´havia quedat allà. 
I per altra banda, ara que comencen les tempestes d´estiu, que hi ha molt d´encenall, la fulla dels pins que estan per tot 
arreu, amb una tamborinada amb les clavegueres de Vallirana tindrem problemes en poc temps.  
 
Sra. A. KIRCHNER: Falta preguntar sobre la presència de ferrovellers que molestaven i la solució que donaven era trucar 
la policia, però pensa que no és gaire pràctica. Saber si hi ha alguna Ordenança que reguli aquestes pràctiques i la 
voldrien veure. I també se li acut derivat d´això, si pel tema de megafonia hi ha uns decibelis permesos per altres 
activitats. A Can Batlle arriben molts sons emesos per altres activitats. Agrair que s´ha fet difusió de la campanya No puc 
Esperar, i estan contents. El que passa és que li agradaria saber els propers passos quan els podran fer perquè és una 
cosa que la gent no pot esperar i en tot cas s´ofereixen, com sempre han fet, a donar un cop de ma si fa falta i animen a 
que sigui el més aviat possible. Pel que fa a les voreres, se´ls hi va avisant cada vegada quines accions es fan i volen 
preguntar quan està previst fer un repàs al c/ Major perquè els hi consta que una senyora va caure ahir i realment hi ha 
punts que caldria fer un repàs. Per últim espera i desitja que li donin una bona noticia respecte a les banderoles de la 
Festa Major. No sap si s´ha pogut pensar en algun sistema que no quedin enredades el primer dia que es pengin. Si no hi 
ha cap sistema alternatiu suggereix que passin per Cervelló perquè allà no se´ls hi enreden les banderoles. 
 
Sr. O. SUÑÉ: Sobre el tema de les reparacions de les olors que venen de la depuradora de Les Acàcies, ja va dir que van 
haver de fer unes reparacions al decantador que hi ha una mica més enllà de Les Acàcies, però el procediment és 
correcte i es va fer la modificació de crèdit fa dos mesos. Estan fent els plecs de contractació. S´està treballant però són 
lents. S´ha de fer la modificació dels pressupostos per poder realitzar aquestes reparacions. A l´igual que estan demanats 
els pressupostos per poder modificar l´edar de Mas de Les Fonts perquè l´ACA es pugui ja encarregar. Ja tenen el 
conveni signat amb l´ACA però han de fer aquestes actuacions perquè ells comencin a realitzar les seves feines. Sobre el 
tema del control vegetal van tenir problemes amb el tema de la contractació, i ho pot confirmar la companya d´ERC que 
van haver de fer diferents taules de contractació perquè va haver deficiències en les propostes que feien les empreses. 
Tenien previst que pel gener-febrer tenir el contracte, però fins principis de juny no van poder començar perquè es va 
retrasar bastant aquest contracte. S´estan fent tots els recs de Vallirana. Això sí que quan tinguin una mica de pluja, ja es 
sap que hi ha aquesta deficiència a Vallirana. El tema de voreres a Can Batlle es van fer actuacions, però hi ha 110 km.de 
carrers i tenen que repartir i actuar a diferents punts. No donen a l´abast i el Sr. Gibert que ha esta molts anys a l´equip de 
govern sap el que costa estar a tot arreu, amb la gran quantitat de carrers que hi ha. S´estan fent voreres, sots n´hi ha per 
tot arreu i no donen l´abast sincerament, però van fent. També estan fent alguna neteja subsidiàriament. D´aquí poc 
l´Ordenança de manteniment de parcel·les farà que millori l´estat dels carrers perquè hi haurà parcel·les privades que 
estaran adequades. Fa molts anys que no es feia gran cosa i estan caminant. Els hi agradaria córrer però van fent. Com 
diu l´Alcaldessa, no ens deixen gastar els diners a on volem. S´ha de pagar als bancs abans que millorar la nostra 
població perqué la llei marca el ritme. 
El tema del nen autista, primer comentar al Regidor Sr. Giráldez d´intentar no donar noms per un tema de protecció de 
dades. Conocen a Cecilia y han podido hablar con ella. Hay otros niños que con parecidos problemas están en entidades. 
Cree que las entidades de Vallirana asumen estos roles. El Regidor Sr. Arrabal también estuvo reunido con la madre de 
este niño. 
Amb el tema de porc senglar sí que hi ha hagut manifestacions, una mica d´inquietud per part de la ciutadania, més 
ciutadania de fora de Vallirana que del poble. Amb el tema del contracte, van aprovar la modificació al mes d´abril però la 
signatura del contracte va ser una mica més tard, cap a mitjans d´abril i el contracte acabarà a mitjans d´agost. A finals 
delmes de juny van tenir una reunió al Consistori amb els grups de l´oposició per explicar què estava fent l´Ajuntament. Ell 
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mateix va fer unes preguntes als Regidors i va tenir resposta del Sr. Giráldez, perquè havien diferents propostes, a part de 
la del contracte, de diferents actuacions. Van demanar la pregunta si estaven d´acord amb totes les propostes que 
estaven fent: el grup de Ciutadans va contestar que sí; el grup d´ERC per motius d´agenda no va poder assistir-hi, però  
dia d´avui encara està esperant la resposta, també la dels Regidors Sr. J. Ávila i Sr. O. Rodríguez que van dir que ho 
proposarien  a les seves assemblees i encara està esperant resposta. Va enviar un email a mitjans del mes de juliol i està 
esperant la resposta. I ho envia pels mateixos emails de les convocatòries de reunió. Demana temps per aportar dades 
pel proper Ple, i ja haurà finalitzat el contracte i podrà aportar dades més concretes de captures. Diuen que han contractat 
malament i ja ho han explicat per activa i per passiva, amb xerrades, reunions... Quan diuen que ho han portat malament, 
respecta la seva opinió. 
 
Sr. J. M. ARRABAL: En quant al preu de la piscina, no és dels meus econòmics però sí dir que a Cervelló tenen el mateix 
preu d´entrada, Sant Feliu és una mica més car, amb Sant Andreu de la Barca són 40 cèntims menys. Sí que hi ha preus 
més econòmics però molts són piscines d´estiu. Sí dir que el preu de 8,45 euros és per l´entrada a tot el complex: gimnàs, 
saunes, piscina interior, i una sèrie d´activitats per fer. En quant als abonaments d´estiu són més econòmics perquè ha 
calculat que si s´utilitzés cada dia sortiria a 0,40€. És una política que estan fent d´abonaments, i no és un preu econòmic, 
però no és elevat. En quant al tema de la gespa estan preocupats i han fet molta previsió perquè no volen que torni a 
passar això. Ho han comentat i han quedat en que prendrien mesures d´algun tipus. Ells han dit que farien una nota 
informativa, que han tret ahir o avui. I en quant a la partida de maquinària, tenen una partida pendent que l´Interventor 
doni l´ok, però és un tema de l´ús. Hi ha molt grau de calç i això repercuteix. Pensaven que podia ser també per l´augment 
d´abonaments que hi ha hagut, o l´escalfament del sol... Ha dit que això no era així, que estava sec. I també estaven 
mirant el tema del rec i al final han posat rec amb aspersors, que més o menys funcionen perquè ha vist que, mai millor 
dit, hi ha brots verds i almenys van sortint. Pensen que per l´any que ve això no ha de passar, prenent algun tipus de 
mesures, i veient quin tipus de gespa posen, aleshores s´ho miraran. En quant a l´assumpte del nen amb autisme, van 
estar reunits els Regidors Sr. O Suñé i J. M. Arrabal i van estar amb la mare i ell mateix va estar amb l´entitat. Han sigut 
les formes i a més a més que les entitats no estan preparades per tenir nens amb aquest tipus de símptomes. Ho han 
parlat amb l´Alcaldessa i volen valorar-ho per veure si poden donar-li algun suport a les entitats per si venen nens, que 
n´hi ha, p.e. el mateix centre de natació té un altre nen autista i no han tingut cap problema. Pensa que aquí va haver un 
malentès, les formes... són situacions sensibles per la família i va haver un tema d´aquests. Ells quan van veure el 
conflicte aquest van intentar mediar i miraran si per l´any que ve podran fer algun tipus d´ajut i trobar algun tipus de solució 
a aquests casos. No només pel tema de l´autisme perquè també hi ha nens amb altres carències que volen fer algun tipus 
d´esport, doncs mirar-ho. 
 
Sr. A. LLORCA: Respondre al Regidor Sr. Giráldez i li demana que ha intentat trobar l´email demanant el preu exacte del 
tobogan, però no l´ha trobat. Eren, enviarà un email amb la quantitat exacta, uns 2.400 més un 21% d´IVA, i surt a uns 
2.900€. 
 
Sr. J. URREA: En relació als ferrovellers i els que fan venda ambulant amb megafonia hi ha normativa. D´entrada en 
venda ambulant, i això separa els ferrovellers, han de tenir una llicència municipal que han de demanar prèviament a 
l´Ajuntament i sinó no la pot fer. Segona, hi ha una normativa de sorolls que especifica, no de la megafonia, sinó de tots 
els sorolls en horari diürn i nocturn. Ara mateix hi ha la normativa de bon govern, i diria que és l´art. 17 que explícitament 
prohibeix l´ús de megafonia, a menys que no es tingui permís municipal. Aturar-ho és bastant difícil. Per això recomanen 
que s´avisi a Policia, que va allà i els hi demanarà els permisos. Evidentment no venen a l´Ajuntament a demanar 
permisos, fent ús de megafonia que no poden fer i automàticament la Policia els avisa que deixin de fer aquesta activitat 
que no poden fer. És la manera més fàcil i més ràpida. 
 
Sra. R. GARCÍA: En quant a la campanya No puc Esperar, estan esperant que arribin els flyers per poder fer la difusió 
amb els establiments. I respecte a les banderoles estan treballant perquè no torni a passar i també com a novetat faran 
igual que a les Fires, que estan posant als fanals, el cartell guanyador de la Festa Major i per l´altra banda programació de 
la festa, perquè la gent quan passi pel carrer vegi també la programació. 
 
Sra. ALCALDESSA: Comenta que ha estat aquest cap de setmana a Tortosa que feien la Fira del Renaixement i tenien 
un senyor amb un pal davant que anava passant pels carrers posant bé les banderoles. Potser és una mica arcaic però hi 
ha una solucions manuals, però busquen altres solucions (és una broma). 
 
Sr. A. LAFONT: Al carrer Major s´ha fet alguna actuació puntual, sobretot a prop a la zona de Verge del Roser a on, com 
els cotxes aparcaven allà amb una entrada i sortida constant, van fer un arranjament relativament important d´aquella 
zona perquè és la que va veure que estava més malmesa. Ara està molt centrat a les urbanitzacions perifèriques del 
centre, igual que com estan executant voreres noves, ho estan fent de dins cap a fora. Al carrer Major actualment no és 
que no el vulguin fer, sinó que com suposadament a finals de 2017 – principis de 2018 tindran la variant es vol centrar 



 

Pàgina 36 de 36 

 

com a últim punt del municipi a efectes de reparació de voreres. Si hi ha alguna coseta, amb qualsevol queixa, agafen i 
fan la reparació puntual. 

 
 
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. 


